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Központ: 6500 Baja, Szegedi út 147. Tel.: 79/525-400
Alkatrészüzleteink:
6500 Baja, Szegedi út 147.

30/277-0201

baja@axial.hu

5900 Orosháza, Csorvási út 72.

5600 Békéscsaba, Berényi út 140.

30/277-0215

bekescsaba@axial.hu

7630 Pécs, Üszögi út 4.

30/277-0205

pecs@axial.hu

9300 Csorna, Bartók Béla u. 61.

30/277-0206

csorna@axial.hu

9600 Sárvár, Ipartelep utca 10.

30/277-0214

sarvar@axial.hu

4031 Debrecen, Kishegyesi út 260.

30/277-0212

debrecen@axial.hu

8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 76.

30/277-0207

szekesfehervar@axial.hu

7200 Dombóvár, Gagarin u. 75.

30/277-0202

dombovar@axial.hu

7100 Szekszárd, Bátaszéki út 34/A.

30/277-0211

szekszard@axial.hu

6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 11. 30/277-0222

hmvhely@axial.hu

5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 26.

30/277-0204

szolnok@axial.hu

7523 Kaposfő, Körforgalom út 2.

30/277-0216

kaposfo@axial.hu

2800 Tatabánya, Dr. Kóta József u. 1.

30/521-5218

tatabanya@axial.hu

3396 Kerecsend, Ipar u. 3.

30/277-0217

kerecsend@axial.hu

2225 Üllő, Pesti út 282.

30/277-0209

ullo@axial.hu

3527 Miskolc, Sajó út 14.

30/277-0210

miskolc@axial.hu

8900 Zalaegerszeg, Kanizsai utca 1.

30/277-0203

zalaegerszeg@axial.hu

4400 Nyíregyháza, Orosi út (7. km)

30/277-0213

nyiregyhaza@axial.hu

Hidraulikatömlő-gyártás a
DeLaval kínálat elérhető a

piktogrammal jelölt telephelyeinken.
piktogrammal jelölt telephelyeinken

30/277-0208

oroshaza@axial.hu

AdBlue töltőállomás már minden telephelyünkön!

A szolgáltatás fontosabb
mint a nyereség, a nyereség nem cél,
hanem a szolgáltatás eredménye!”

FÓKUSZBAN

Henry Ford

Tisztelt

OLVASÓ!
Minden bizalmamat a mezőgazdaságban dolgozók munkájába helyezve köszöntöm Önöket
az életünket átrendező, világméretű járvány idején! Nagy teher nehezedik most mindannyiuk
vállára, hiszen nem pusztán a megélhetés a tét, a feladat nem kevesebb, mint a kialakult,
teljességgel ismeretlen helyzetben folyamatosan dolgozni és biztosítani Magyarország
élelmiszer-ellátását.
Elszánt munkájukat a saját eszközeinkkel szerencsére továbbra is módunkban áll támogatni,
partnereink és dolgozóink megfelelő védelme mellett - kisebb zökkenőket magunk mögött
hagyva -, tevékenységünket mi is folytatjuk, a megszokott módon kiszolgáljuk ügyfeleinket.
Beszállítóink mindegyike alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez. Jóllehet a gyártásban fennakadások előfordulnak, az alkatrészellátás mindenhol zavartalan, folyamatosan érkezik a megrendelt áru, partnereink rendkívül segítőkészek. A magyar piacra szánt
gépekkel kapcsolatban elmondható, hogy az AXIÁL Kft. készletei teljes mértékben ki tudják
elégíteni az igényeket mindaddig, amíg a munkamenet visszaáll az eredeti kerékvágásba.

Partnereink mondták

Állattenyésztés

Szolgáltatások

Engedjék meg, hogy külön figyelmet szenteljek szezon idején kiemelten hangsúlyos szerviztevékenységünknek. A háttérszolgáltatás területén nincs változás, jelenleg is a hagyományos axiálos színvonalon történik a hibaelhárítás, rendelkezésre állnak mind a szolgáltatás
tárgyi feltételei, mind jól felkészül szervizes kollégáink.
Itt szeretném megnyerni Önöket az együttműködéshez, és kérem, mindannyiunk biztonsága
érdekében webshopos, telefonos, e-mailes elérhetőségeinket legyenek kedvesek előnyben
részesíteni megrendeléseik leadásakor, vagy szolgáltatási igényeik bejelentésekor.
Bár elképzelhető, hogy a piacon időnként fellépnek
váratlan operációs nehézségek, az kell lebegjen
a szemünk előtt, hogy soha olyan nagy szüksége
nem volt még az országnak saját mezőgazdaságra,
mint most.
Köszönet minden agráriumban dolgozónak és köszönet az AXIÁL kollektívájának,
hogy ebben a nehéz időszakban is kitartóan
dolgoznak az ország élelmiszer-ellátásáért!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

HARSÁNYI ZSOLT
Ügyvezető-tulajdonos

Három olyan kiemelt témával
foglalkozunk, ami a jelenlegi járványhelyzetben sem állt meg: az állattenyésztéssel, a szolgáltatásokkal, és a
legfontosabbal, az emberi tényezővel.
Egész pontosan partnereink osztották meg gondolataikat az axiálos
gépükkel, és az axiálos szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az agráriumra
most kiemelten fontos szerep hárul,
hiszen ezen a területen a munka nem
állhat le. Ezt az állattenyésztők már
jól tudják, így ismét több, az ő tevékenységükbe illő, az ő munkájukat
megkönnyítő gépet is bemutatunk,
mint például az RMH önjáró etetőkocsit, vagy a DeLaval fejőrobotot.
Bemutatkozik legújabb fejlesztésünk
is a mAXI-MAP is. Adjanak magunknak
10 percet és kapcsoljanak ki egy-egy
cikk olvasásával!
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A CLAAS LEXION 6900
új rekordot ért el a ládás
kombájnok kategóriájában.

• FENDT 700 VARIO
ÚJ KEZELŐI
FILOZÓFIÁVAL
A megújuló
Fendt 700 Varioval
a kezelési élmény
új dimenzióba került.

• SOK GAZDA,

EGY BERTHOUD
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Címlap fotó: CLAAS
Az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.

• ÚJ DELAVAL
VMS™ V310

Ismerjék meg,
a DeLaval RePro™
szaporodás
ellenőrző funkciót, ami
kizárólag a VMS V310
sajátossága.
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RÖVID

HÍREK

#EGYÜTTAZAGRÁRIUMÉRT

MÁRCIUSRA A KORONAVÍRUS
HAZÁNKAT IS ELÉRTE,
A HÓNAP VÉGÉN PEDIG
SZIGORÚ KORLÁTOZÁSOK
LÉPTEK ÉLETBE AZ ÉLET
SZÁMOS TERÜLETÉN. AZ
AGRÁRIUMBAN ÉS AZ
ÉLELMISZERGYÁRTÁS TERÉN
DOLGOZÓK AZONBAN
TUDJÁK, HOGY AZ ÉLET
ILYENKOR SEM ÁLLHAT LE!
KOLLÉGÁINK JELENTŐS
RÉSZÉNEK SZINTÉN KEMÉNY
IDŐSZAK KEZDŐDÖTT…
Az AXIÁL – méretéhez képest – rendkívüli gyorsasággal váltott át az eddigiektől
merőben eltérő munkarendre. Bár a kollégák egy része távmunkában is el tudja látni
a feladatait, azonban a kollégák jelentős hányada nem tud otthonról dolgozni.
Szervizszerelőink, bolti értékesítőink, a
raktárban dolgozók, a gépkocsivezetők,
az adminisztráció terén dolgozó kolléganők és kollégák keményen helytállnak
azért, hogy a cég működése és így a partnerek ellátása amennyire csak lehetséges
zavartalan legyen!
Ezúton is köszönjük fáradhatatlan munkájukat és kitartásukat!
Hajrá AXIÁL!

NAGYDÍJAS GÉPEK
VASVÁRI VÁLLALKOZÓNÁL
Balázs István vasvári vállalkozó március elején vette át a tavaly, elsőként megrendelt öt
Fendt 942 Vario Gen6 erőgépét.
„Az Év traktorja” díjjal kitűntetett modell iránt nagy István bizalma. Már korábban is
indokolt lett volna a géppark megújítása, de inkább egy évvel elhalasztotta a beruházást,
ugyanis mindenképp az új Gen6-os, MAN motoros szériát szerette volna megvásárolni.
A bemutatógépünkkel nagyon jók voltak a tapasztalatai. Hasonlóan a már meglévő 1050
Vario gépéhez, ennek a hajtóműve is VarioDrive, és az alacsony motorfordulatszámmal
nagy nyomatékot kifejtő 9 literes MAN motor a legtakarékosabb a piacon. Ezek az érvek
győzték meg végül a vállalkozót. Mivel István szolgáltatást is végez, fontos, hogy igazán
sokoldalúak legyenek ezek a gépek! Kényelmük miatt a kezelők szeretnek a Fendt traktorokkal dolgozni, és már nem szívesen ülnének más márkába – tudtuk meg Istvántól.

EGY „KÉK IKON”
SZEKSZÁRDON
Március elején adtunk át egy nem éppen
átlagos kinézetű Landini Rex 4-090 traktort a szekszárdi telephelyünkön.
A 90 lóerős, exkluzív megjelenésű gép
olyan kiegészítőket tartalmaz, melyek
eddig nem jellemezték a márka hazánkban eladott modelljeit.
Ez az ültevényes traktor metálkék
színben tetszeleg, feketére fényezett
felnikkel. Az első keskeny nyomtávú
Rex nálunk, rugózott első tengellyel.
Hidraulikus csillapítás csökkenti a talaj,
illetve az út egyenetlenségeiből adódó
rázkódást, komfortossá téve a vezetést.
Rusák Márk kezelésében fogja ápolni a
gazdaság gyümölcsültetvényét.
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www.axial.hu

STAGE V MOTORÚ
MODELLEK A CLAAS-TÓL
A CLAAS több modelljét szereli fel a Stage V
károsanyag-kibocsátási szintet teljesítő motorokkal, elsőként az ARION 600 és 500, valamint az AXION 800-as szériát. A nagy traktorok
közül a XERION is teljesíti ezt a normát.

lóerő tartományban kínál a legszigorúbb környezetvédelmi normáknak megfelelő erőgépet.
A felsorolt modellek nem csak új motort kaptak, további innovációk is vannak, például az
ISOBUS-os gépek vezérlése beépült a felfrissült
CEBIS kezelőterminálba.
Az új modellekről folyamatosan elérhetők friss
információk honlapunkon.

Az ARION modellek a 125-295 lóerős kategóriát
érintik, még az AXION 800-as széria 205-295

OLVASSON és

!

Mostani számunkban is arra kérjük
Önöket, hogy küldjék el annak a három
cikknek a címét, amelyek Önök szerint
a leghasznosabb információkat tartalmazták, vagy amelyek a legjobban
tetszettek. Válaszaikat postai úton vagy
elektronikus formában a
nyeremenyjatek@axial.hu
e-mail címre várjuk. A beküldők között
továbbra is értékes ajándékcsomagokat sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
2020. május 20.

2019/5. SZÁM
NYERTESEI
Chovanecz Tímea
Daragó Miklós
Suba Attila
Csupor-Cservenák Szandra

Budapest
Magyarpolány
Tura
Békéscsaba

KERESZTREJTVÉNY
RÓMAI
VÁROSRÉSZ

FŐNEMES

TRÓPUSI
NŐVÉNY

KÖZÉPFŰL!

VEGYJEL
TECHNÉCIUM

#

T
VEGYJEL
KALCIUM

CSENGERI
KÖZSÉG

2

NÉMET
AUTÓJEL

ENNEK A
TULAJDONA

RÓMA,
ANGOLUL

ZORRO JELE

USA
HÍRÜGYN.

ÁGY,
NÉMETÜL

TERÜLET
JELE

AZ ERŐ JELE

LYUKAS
ZSEB!

...MAIL
(LÉGIPOSTA)

...-BAKR
(KALIFA)

BIBLIAI
HAJÓS

VALERIU KURTU
ÉNEKLŐ
SZÓCSKA

NÉMETORSZÁG

FRANCIA
FIZIKUS

ERIDU KIRÁLYA VOLT

IDÉZETT MŰ,
RÖV.

ELŐTAG:
GIGA-

LENDÜLET
JELE

VEGYSZER
MENTES

MORZEJEL

INDULATSZÓ

JÓD
VEGYJELE

A SUGÁR
JELE

R
VIATAL BONDAR

A rejtvény megfejtését 2020. május 20. várjuk az AXIÁL Kﬅ . 6500 Baja, Szegedi út 147. címre,
vagy a nyeremenyjatek@axial.hu e-mail címre. A levelezőlapra vagy borítékra írják rá:
HÍRADÓ NYEREMÉNYJÁTÉK.

OROSZORSZÁG
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A CSÉPLÉS REKORDERE:
CLAAS LEXION 6900
25 százalékkal nagyobb
áteresztőképesség az előző
szériához képest – ígéri a
CLAAS az új APS SYNFLOW
WALKER cséplőszerkezetű,
ládás LEXION-okról.
2019 augusztusában be
is bizonyította. Semleges
megﬁgyelőként a „proﬁ”
szakmagazin vett részt.
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Az eddigi legnagyobb ládás LEXION kombájnok 30-33
tonna gabona betakarítására voltak képesek óránként. A
rekordkísérlet célja 40 tonna elérése volt. „Nagyon biztos
voltam, hogy meg tudjuk csinálni. Tudtam, mire képes a
gép, mivel egész nyáron vigyáztam rá” – tekintett vissza
Christian Lüthen, a CLAAS bemutató pilótája. Ahol csak demózott az előző hetekben a LEXION 6900-zal és a CONVIO
1080 vágóasztallal a 33 éves férﬁ, általános meglepetést
keltett. „Legtöbben nem akarják elhinni, hogy 10,8 méteres
vágóasztal összeegyeztethető hat ládával” – mosolyog.

Kevésbé ideális körülmények
Hasonlóan jártak a kollégák is, a Rügen-szigeti Knyphausen-i demó helyszínét biztosító cégnél, amikor, 2019.
augusztus 9-én, rekordkísérletre megjelent az 507 lóerős
kombájn. Részben ideálisak voltak a körülmények, a
110 hektáros, több, mint egy kilométer hosszú területen,
másrészt viszont nem: nagyon nedves volt a búza (TOBAK
fajta), mert esett az előző napokban. Nagyon izgultunk,
hogy minden a kívánságunk szerint alakuljon.” – mondta
Lüthen.
A pilóta valamint kollégái, Moritz Lücking és Andreas
Schneider mellett, egy semleges újságíró a „proﬁ” szaklaptól volt az ellenőr. Felügyelete alatt mérték a szemveszteséget, ellenőrizték mérlegen a behordott termény mennyiségét, folyamatosan dokumentálva.

Új rekord: 44 tonna/óra

Este 9 után
kiderült,
a LEXION 6900
megcsinálta:
44 tonna/óra
- ez a ládás
kombájnok
új rekordja

Délután 13 óra után nem sokkal, Lüthen kollégája, Andreas
Schneider már úton volt a teli átrakókocsival, hogy átürítse a
terményt az út szélén várakozó járművekre. A LEXION 6900
áteresztő teljesítménye kezdettől meghaladta a 40 tonnát
óránként. „Többnyire 4,2-4,5 km/órás sebességgel haladtam. Az első két óra után elég biztos voltam, hogy sikerül
rekordot dönteni. A LEXION QUANTIMETER-ével mindig
ﬁgyeltem az aktuális áteresztőképességet. Eközben Moritz
Lücking, a „proﬁ” szakújságírójával együtt, óránként többször ellenőrizte a szemveszteséget, amely folyamatosan a
„zöld tartományban” volt, 0,8-1,0 százalék között.
Pontosan nyolc óra leteltével, 21 óra körül lett vége a
rekordkísérletnek – óriási ovációval. A csapat egyértelműen
túllépte a kitűzött célt, a „320 tonnát 8 óra alatt”.
A QUANTIMETER 350,95 tonnát, a mérleg 349,8 tonnát
mutatott. Ez majdnem 44 tonna/órás áteresztőképességet jelent, a 20 százalékos átlagos nedvességtartalom ellenére.
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Christian Lüthen:
Az első két órát
követően biztos
voltam, hogy sikerül a rekordkísérlet.

Az áteresztőképességet és cséplés
minőségét folyamatosan optimalizálta a CEMOS AUTOMATIC.

Rügen szigetén a ládás kombájnok lenyűgöző új rekordját
állította fel a LEXION 6900. A LEXION csak 15,7 liter/hektárt fogyasztott, tonnánként 1,55 litert, noha működött a
szalmaszecskázó.

Aktiválva a CEMOS AUTOMATIC
Annak ellenére, hogy nyolc órás kombájnozást tudott maga
mögött Christian Lüthen, elég ﬁtten szállt ki a gépből. „Az
automatikus kormányzással, a CEMOS AUTOMATIC kezelőtámogató-rendszerrel és a komfortos fülkében jók voltak a
rekordkísérlet körülményei” – mosolygott. „Természetesen
már az elején bekapcsoltam a CEMOS AUTOMATIC-ot. Az
volt a kezdeti stratégiám, hogy az összes paramétert maximális teljesítményre állítom be. Aztán ﬁgyeltem a cséplést
és megváltoztattam, amit kellett: kicsit kisebb áteresztőképesség, jobb cséplési minőség. Mivel a szecska meglehetősen kemény és nedves volt, a CEMOS AUTOMATIC talált
egy jó középutat a motorteljesítmény és a veszteséghatár
között” – tette hozzá.

RUZSICSNÉ
KRASCSENICS NELLI
főszerkesztő
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Szemveszteség ellenőrzése:
optimálisak voltak az eredmények
0,8-tól 1,0 százalékig

Bővebb videós beszámoló a kísérletről (német nyelven):
https://www.youtube.com/watch?v=hpvF0lhrUhA&feature=youtu.be
FORRÁS: TRENDS MAGAZIN, CLAAS SAJTÓANYAG

ÍGY SEGÍTI A VETÉSIZÖLD
CLAAS-GÉPPARK
A MINŐSÉGI TEJTERMELÉST GYULÁN

Békés megyében, Gyulától dél-nyugatra,
Szabadkígyós felé haladva bal kézre az ország egyik
leghíresebb pálinkafőzdéje, majd halastavak sora
szegélyezi az utat. Ezek után jobbra letérve pedig
állattartó telepeket látni. Itt, a Gyulához tartozó
külterületen, Pejréten gazdálkodik 380 hektár
szántón és 160 hektár ősgyepen a Munkácsy-Tej Kﬅ .
A cég tulajdonosa, Ráki Péter mutatta be, milyen
CLAAS-gépekkel látják el a termelés középpontjában
álló közel 700 szarvasmarha szükségleteit.

Ráki Péter és felesége
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Elkülönítve gyűjtik
be a jó minőségű tejet

CSURJA ZSOLT

újságíró
környezetgazdálkodási agrármérnök

A Ráki család 1995-ben költözött Gyulára, amikor megvették a 220 tehénnel és kiöregedett gépparkkal rendelkező,
lepusztult állapotú Lenin Termelőszövetkezetet, és a hozzá
tartozó területeket. Ebből alakult ki a Körös-Maros Biofarm,
majd 2004-ben vették meg a
Munkácsy-Tej Kﬅ-t is. Gödöllői gazdász édesapjuk 2016-os
halálát követően a Ráki-ﬁvérek kettéosztották a feladatokat: a Gyulavári biogazdaság az idősebb testvéré, míg
a Munkácsy telep Péteré lett.
Riportalanyunk vadász-vadtenyésztő technikusi végzettséget szerzett Gyulán, és
időközben a telepen kitanulta
az állattenyésztést is, amiben
már jó ideje nagy segítségére
van a felesége, aki Szarvason
végzett mezőgazdasági mérnökként, és a növénytermesztési ágazat felelőse.

12

A tisztavérű holstein-fríz állomány szomatikus sejtszáma telepi átlagban 400 ezer alatt marad, a jellemzően 4 feletti tejzsír
is jónak számít, ahogy a 3,35-37
közötti értékű fehérjetartalom
is. A jó minőséget a tejfeldolgozó is értékeli, az állomány által
termelt tejet külön gyűjtik be és
viszik el a telepről. Jelenleg
330 tejelő tehén és nagyjából
ugyanennyi növendék van a
teljes, 700 körüli állományban,
akiket osztott műszakban,
naponta kétszer fejnek. A tervek
szerint a tejelő létszám a közeljövőben 600-ra bővül, amihez a
fejőház felújításának részeként
egy 2X20-as fejőállású rendszer
telepítése is várható.
A gazdasághoz tartozó, többségében jó talajokon biotermesztést folytatnak, a tönkölybúza,
a kukorica és a szója mellett a
szenázs alapnövényeit is növényvédőszerek nélkül művelik.
A tejtermelésben viszont tavaly
nyártól elhagyták a biot, hagyományos minősítésűre váltottak,
a földeken pedig a forgatás
nélküli talajművelésre készülnek
átállni. Az újdonságok közé tartozik, hogy idén másodvetésben
83 hektáron tehénborsós szudánifű telepítésével kísérleteznek,
mert az jól tűri a szárazságot.
Több gépbeszerzés is folyamatban van, a jobb szójatermesztés
elősegítéséhez legutóbb egy
Framest talajlazítót vettek, és
egy Horsch Pronto vetőgép megvásárlását is tervezik - mondja
Ráki Péter.
A telep nagyon jól ellátott
CLAAS gépekkel és eszközökkel,
ARION, AXION erőgépek, egy
tavaly felújított JAGUAR 830
silózó, rakodógép, rendkép-

ző, rendsodró és két bálázó is
segíti a növénytermesztést és az
állatok körüli munkát. Mi ezúttal
kifejezetten a VARIANT 465 RC
Pro és a 460 RC típusú változókamrás bálázókra voltunk
kíváncsiak.

A nagy átmérőjű
rotoron a spirális
alakban elhelyezkedő
csillagok, a másodpercenkénti 3 méteres hevedersebesség,
valamint az állítható
tömörségszabályozás teszi lehetővé az
áteresztőképesség
növelését és a bálázási idő csökkentését. A hevederek és a
vágórotor ellenkező
irányba fordulnak,
ami azonnali bálaindítást biztosít. A nagy
sebességű rotor közvetlenül éri el a bálát,
kényszerítve a bálaindítást, ez a technológia is a nagyobb
bálatömörség elérését segíti. A 465 Pro
hidraulikusan lesülylyeszthető fenéklemeze alkalmazkodik
a terményáramhoz,
az automatikus,
30 mm-es süllyesztéssel a szabálytalan
rendeket is folyamatosan fel lehet
szedni, illetve jelentősen javítja a vágási
minőséget is.
A 160 hektárnyi gyep kaszálását
követően a változókamrás bálázók kiválóan alkalmasak arra,
hogy beállítsuk velük a bálamag
és -kéreg keménységét, így
kedvező időjárás esetén nagyon
tömör bálákat lehet velük készíteni - meséli a gazda.

Minőség, teljesítmény
és megbízhatóság
A gépek tavaly is nagyon szépen
teljesítettek: 16 ezer bálát hordtunk
be, így Szász Attila üzletkötővel már
az is szóba került, hogy beruházunk
még egy bálázóra.

Az ok, hogy a
CLAAS-eszközöket
választottuk,
a megbízhatóság.
A gazdaság összes AXIÁL-os gépére
átalánydíjas szerződést kötöttünk,
mert bízunk abban, hogy a befektetés megtérül a takarmányminőségben. Mert ugye az örökérvényű
mondás szerint az a legdrágább gép,
amelyik éppen áll - indokolja a döntést Ráki Péter mosolyogva.

A bálázók kezelhetősége teljesen
megfelel a gépkezelők igényeinek,

és a karbantartásukra sincs panasz.
Tavaly kellett az egyiken csapágyat
cserélni, amit a szervizesek nagyon gyorsan meg is oldottak. Idén
még a szezon előtt bevisszük a két
VARIANT-ot az AXIÁL békéscsabai
telephelyére, hogy felkészítsék őket a
munkára. A 465 RC Pro-n már a vásárlásakor automata zsírzórendszer
volt, de most a 460-asra is rendeltünk, ezt fel is szerelik rá.

A VARIANT bálázók
kiválasztásakor
nagyon sokat számított a helyszíni
beüzemelés és a
demózás, hogy
élesben ki tudtuk
próbálni a gépeket.
Így volt ez az AXION 950-essel, a
SCORPION teleszkópos rakodóval,
a rendterítővel és a bálázókkal is.
Nálunk már legalább 20 éve csak
CLAAS bálázók vannak. Azóta megszokott folyamat, ha legördül róluk
25-30 ezer darab, becseréljük újabbakra, és mióta elérhetők, mindig
szecskázóval vettük meg azokat.
Ez a takarmánykiosztó kocsi
és az almozás szempontjából is egyszerűbbé teszi a munkát - mondja
Ráki Péter.

A fotó csak illusztráció!

Évente jellemzően 100 hektárnyi
lucernát kaszálunk és bálázunk be
száraz szénának, csomagolt szenázst
többnyire nem készítünk. Tavaly a
környékünkön kaszáláskor olyan változatos-esős volt az idő, hogy csak
pár napot tudtunk tőle dolgozni, de a
gyors bálázóknak és a kollégák munkájának köszönhetően sikerült még
zöldbimbó előtti állapotban lehozni
a 150 hektárról az első kaszálást

a lucernaszenázs készítéséhez. Az
akkori munkának most élvezzük az
előnyeit, mert márciusra is maradt
még a bálákból, aminek az állatok
nagyon örülnek. Ehhez az is hozzájárult, hogy a CLAAS LINER 1800
TWIN nagy teljesítménnyel sodorta a
rendeket. A két VARIANT is sebesen
és hatékonyan dolgozik: lucernából
naponta összesen 5-600 bálát tudunk elkészíteni, gyepszénából pedig
napi 600 bála fölé is jutunk. Fontos,
hogy a rendfelszedő munkamagassága eszköz nélkül beállítható. A betakarításkor a bálázó vezérelt pályás
rendfelszedője is fontos szerepet
játszik – ez rövid termény esetén is
biztosítja a jobb terményáramlást, és
a takarmány minőségét is jelentősen
javítja. A nagy, önbeálló tarlókerekek
egyenletesen dolgoznak és tartják az
irányvonalat. Ez biztosítja az optimális talajvonal-követést, és megvédi
a fűtakarót akár nagy sebességnél
vagy forduláskor is. A 2 darab, öszszesen 6 méteres munkaszélességű
CORTO dobos kaszánkat a tavalyi
friss telepítésű lucernában szerzett
tapasztalatok alapján rendeltük, és
idén először használjuk majd az 530as ARION-ra szerelve.
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VINICZAI SÁNDOR
szakújságíró

Varga
Gyula

LANDINIBŐL KETTŐ,

DE JÖHET A HARMADIK!
A hidasnémeti családi vállalkozás a 90-es évek eleje óta működik, s ahogy csatlakoztak a gyerekek úgy bővült
a termelés. Elsősorban a szántóföldi növénytermesztés viszi a gazdaságot, de a kis barackos ugyancsak segíti
a megélhetést. „Pattogatni való kukoricát is vetünk” – magyarázta Varga Gyula.
A családfő különlegességként említi az
amarant növényt, amelyből ezer hektárra elegendő vetőmaggal rendelkeznek.
Mielőtt valaki elképedne, hogy igazi
amarant-nagyhatalom a vállalkozás, ki
kell ábrándítani. A piac hiánya miatt ez
csak raktári készlet. „Kutatás-fejlesztési
pályázaton vettünk részt 2013-ban az
amarant-termesztési technológia kidolgozására” – mutatott rá a szakember,
akkor úgy tűnt, lesz rá kereslet. A siker
érdekében klaszter is alakult, melynek
tagjai, főleg észak-magyarországi kﬅ-k,
bt-k, szövetkezetek, egyesületek és alapítványok, amelyek az amarant – a nemesített disznóparéj – termesztésével
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és feldolgozásával kívánnak foglalkozni,
elterjesztésében részt venni.
A ma is létező programnak 37 tagintézménye van. Amikor az értékesítőt
kérdezem, házigazdánk csak rázza a
fejét, Magyarországon szinte ismeretlen
a növény. „Nyugat-Európában tudnánk
eladni, ott viszont csak bio-minősítést
keresnek” – hívta fel a ﬁgyelmet. Pedig
az amarantnak számos kiváló tulajdonsága van. Marad hát a kukorica, a búza, a
napraforgó, az olajtök és a cirok.
A vállalkozás mintegy száz hektárnyi
legelője szinte kiált az állattenyész-

tés után, ám munkaerő hiányában le
kellett mondaniuk erről az ágazatról. Így
kaszálják a területet, és 80 kilométerre
szállítják a szénát.
„Rosszul esett, hogy az autópálya építésével nem is ketté, hanem legalább
háromfelé vágták az egyik táblánkat” –
magyarázta, hogy a korábbi húsz hektár
15-re zsugorodott, s az öt tagból lett
21. Az út egyik oldalán lévő félhektáros
földön elvégzi a munkákat, s három kilométert kell vonulnia, hogy folytathassa a
túlsó felén. A kirívó eset mellett,
30-40 hektáros tábláik is vannak. A domborzat változatos, a 3-as út és a Hernád

Fotó: Gáll Márton

közötti területek laposak, de attól
kezdve „erőteljes” dombvidék. Az ártéren jó – 22-23 aranykoronás – talajokat művelnek, míg a domboldalak –
10-12 aranykoronával – agyagosak,
erodáltak.
Egyes területeken csak lazítanak, de a
domboldalakon szinte elengedhetetlen
a forgatás. A talajművelést nemcsak a
talajtípushoz és a termesztett növénykultúrához, hanem az időjáráshoz is
igazítani kell.
A birtokot igyekeztek Hidasnémeti köré
koncentrálni, a két legszélső tábla között talán húsz kilométer lehet. Ennél
távolabbra nem szeretnének vonulni.
A Hernád melletti földjeik egy része
akár öntözhető is lehetne, csak a
téesz időkben megkezdett előkészítő
munkákat kellene befejezni, illetve az
elhanyagolt műtárgyakat, árokrendszereket felújítani. Ez a lehetőség a
jövőben akár meg is változtathatná a
gazdaság vetésszerkezetét.
Hidasnémeti telephelyükön az elmúlt
év őszén adták át az ötezer tonnás
tárolójukat, mellé a szárítót. Friss a
beruházás, sok még a hozzá kapcsolódó infrastrukturális munka.
Elsősorban saját terményeik feldolgozására, tárolására készülnek, de van
benne bizonyos tartalék, ami lehetővé
teszi akár bérmunka végzését. Az új
tisztítói-tárolói háttérnek köszönhetően búza vetőmag termesztésébe is
belevágnak.
Az AXIÁL-lal a korai időkre viszszavezethető a kapcsolatuk. A bajai
központú cég kiterjedt telephely- és
szervizhálózata miatt hamar egymásra találtak. Az első üzletet az alkatrész
jelentette, majd a munkaeszközök kapcsán fűződött szorosabbra a kötelék.
„Elkezdtünk traktorok után is nézelődni, hogy a régi technikát lecseréljük”
– jegyezte meg Varga Gyula. Minden
gyártó erőgépe 6000-8000 üzemórát
végigdolgozik, ezt követően felújításra szorulnak. Ezt szem előtt tartva,
ár-érték arányban a Landini tűnt a
legjobb megoldásnak. A választásban
az AXIÁL-lal kialakult és megbízható
szakmai előélet is közrejátszott.

A korábbi 180 lóerős traktor megérett a cserére, így esett a választás
a Landini 7-215-re. Ezzel már megoldható a szántás és a talajművelés,
elsősorban a laposabb területeken
használják. Az elmúlt ősszel érkezett
kisebbik erőgép – Landini 5-100 HML
– igazi mindenes, hiszen a vetéstől a
sorközművelésen át a permetezésig
számtalan területen hadra fogható. Elégedettségüket jelzi, hogy már
tervbe vették egy harmadik 130 lóerő
kategóriájú Landini megvásárlását,
ami nemcsak besegít a földeken a napi
munkába, hanem alkalmas nagyobb
pótkocsi vontatására, részt tud venni a
szállításban is.
Varga Balázs, a család kisebbik ﬁa
szinte minden géppel dolgozik. Saját
tapasztalatait hozta fel: a Landiniben
nagyon jól kihasználható az elektronikus irányváltó, kisebb területeken
könnyebb a fordulás, a 200 lóerő
pedig éppen megfelel a mélylazításra, grúberezésre, szántásra, nagyobb
munkaeszközzel a szántáselmunkálásra. Sokoldalúan kihasználható
traktorhoz jutottak. A komfort sokat
nyom a latban, a légrugós ülés, a
kartámaszra szerelt kezelő eszközök, a
takarás nélküli kilátás megkönnyítik a
munkavégzést.

„Sokat számít, ha egy
egész napos kimerítő
munka után
másnap is
szívesen ül
a traktorra a
gépkezelő”
– magyarázta Varga Balázs, hogy
csúcsidőben napi 12-14 órát is eltöltenek a fülkében.
Nagyon segíti a vetést, a permetezést
és a műtrágya kijuttatást a sorvezető.

A következő Landinit már úgy tervezik,
hogy a pontosabb munkavégzés érdekében benne legyen a robotkormányzás. Ez igazán a nagyobb táblaméretnél, illetve a dombosabb területeken
óriási segítség, ahol nagymértékű az
oldalcsúszás. „Nem mindegy, hogy
gabonánál 12 vagy 30 centiméter a
csatlakozósor” – magyarázta a ﬁatal
szakember. Az idősebb ﬁvér, Varga
Gergő, a testvérét hallgatva bólint.
Egyébként ő tartja az AXIÁL-lal a
kapcsolatot, valamint intézi a családi
vállalkozás ügyes-bajos dolgait.
A 7-es széria 2017 nyarán érkezett a
gazdaságba, a kisebbik viszont
2019 szeptemberében állt munkába.
A Landini 5-100 HML-t kezdetben pótkocsizásra, trágyahordásra – könnyebb
munkákra – fogták be, az igazi gyakorlati próba ezután következik.
A Landini 7-215 már 2300 üzemórát teljesített meghibásodás nélkül.
Megkapta a 250 üzemóránkénti
karbantartást, s tökéletesen fut.
Bármilyen probléma merülne fel, a
miskolci AXIÁL telephely megnyugtató közelségben van, s a szervizes
szakemberek eddig is készséggel
álltak rendelkezésünkre. „Egy olajvagy szűrőcserét még elvégzünk, de
a többit a szakemberekre hagyjuk” –
hangsúlyozta Varga Gyula. Erőgépeik
ﬁatalok, hibátlanul működnek, így
még nem terveztek átalánydíjas szerződést kötni a szervizre. Talán később,
a ﬂ otta nagyságát is ﬁ gyelembe véve,
érdemes elgondolkodni rajta.
Eszközeikre „pihenőidőben” is odaﬁ gyelnek, a traktorokat szinte fűtött
szín alatt tartják. Meghálálják a gondoskodást, az év bármely szakában
indulásra készek.
Mint a szakember elmondta, szeretnék
a gépparkjukat tipizálni, ráadásul a lehetőségek szerint mindet egy gépforgalmazótól beszerezni. Ez megkönnyíti
a munkájukat, hiszen alkalmazottaik
már megszokták, és nem kell több
kereskedővel, azok alkatrészellátóival, szervizeseivel tartani a
kapcsolatot. Egyébként is, az AXIÁL
kínálatában mindent megtalálnak,
amire egy mezőgazdasági vállalkozónak szüksége lehet.
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Fendt 700 Vario
új kezelői filozóﬁával

Az új Fendt 714-724 Vario Gen6 (144-237 lóerő) széria hat típust foglal magába –sokrétűen használható nagytraktor! Számos lehetséges opció teszi széles körű igények kielégítésére alkalmassá.
A különböző felszereltségi szintek (Power, Power+, Proﬁ, Proﬁ+), illetve ezeken belül további két
„Setting” ad alkalmat, hogy minden gazda testre szabott traktort választhasson.

Tökéletes összjáték

A Fendt 700 Vario motorja
és hajtóműve tökéletes
egységet alkot, nagy nyomatékkal hajt, és fokozatmentes vezetési élményt
nyújt. A Fendt 700 Vario jól
bevált, nagy teljesítményű
hathengeres motorjának
240 lóerős csúcsteljesítményével, robbanékonyságával,
ezenkívül a traktor fordulékonyságával nyűgöz le.
Továbbfejlesztett motorja
hosszabb élettartamúra
és kevesebb fogyasztásra
tervezték mint az elődjét.
A továbbfejlesztett SCR
füstgáz-technológia eleget
tesz a Tier 5 károsanyag-kibocsátási szabványnak.
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A megújult széria egyik legnagyobb
újdonsága a FendtONE kezelőrendszer.
FendtONE – kifejezetten egyénre
szabható gépkezelés és vezérlőkarfa, szabadon programozható nyomógombok. Logikus és dinamikus
színkód-rendszer az egyes funkciócsoportokhoz. A gépkezelő önállóan
képes megtalálni az egyes feladatok
elvégzéséhez szükséges menüpontokat, és tanul meg bánni a traktorral.
A FendONE az első gyári kezelőrendszer, amelyben egységet alkotnak
a terminálok és a traktor központi
számítógépe, a termináltartalmak
online szinkronizálásával. Különféle
eszközöket (terminál, PC, tablet, telefon) egyszerű használni, mivel azonos
a formátum.

A tízcolos terminál műszerfalként, nappali
és éjszakai megvilágítással jeleníti meg a
közúti és szántóföldi adatokat, ezenkívül az
üzeneteket, figyelmeztetéseket és riasztásokat.
Még két 12 colos terminál bármelyikén,
egyszerre legfeljebb hat csempén olvashatók le különböző, a gépkezelő által beállított információk. Ezzel kvázi „feleslegessé”
válnak a munkagép-képernyők. A kijelzők
tetején illetve alján mutatott információk
(láb és fejlécként) rögzíthetők.
Az új „Fendt ISOBUS” lehetőséget teremt
negyven különböző ISOBUS funkció egyénre szabott vezérlésére: ezek közül nyolcat
a multifunkcionális joystickről, 27-et a 3L
joystickről és további ötöt a karfáról.
Fendt SectionControllal 36 szakaszban
vezérelhető a munkagép munkaszélessége,
terepakadályok kizárhatók a művelésből és
szabadon eldönthető, hogy először a tábla
belsejét vagy a „szegést” (táblahatárt)
műveli-e meg valaki.
„Kábelmentes” és helyfüggetlen az adatátvitel a traktor és az iroda között. Mivel nő a
Smart Farming megoldások komplexitása,

szükségesé vált csoportokba (nyomvonalvezetés, agronómia, telemetria, gépvezérlés) foglalni az egyes funkciókat. Ettől
függetlenül azonban az alapfunkciók benne
maradnak mindegyik kivitelben, kiegészítő
funkciók pedig – hasonlóan más kiegészítőhöz – külön kérhetők. A tartalom bővítésével párhuzamosan átnevezték a funkciókat,
például VarioGuideból → Fendt Guide;
Variotronic TI AUTO → Fendt TI Auto. A telemetria-csomag lehetőséget ad központilag
figyelemmel kísérni az egyes traktorok
vagy a traktorpark műszaki paramétereit,
illetve online értesülni az esetleges hibajelzésekről, meggyorsítva a gép szervizét.

zavarja a fülke csendjét az üléskompreszszor zaja. Van bőrbevonattal, ülésklímával
és fűtéssel felszerelt ülés, illetve oldalsó
és hosszanti dinamikus lengéscsillapítás,
csigolyatámasz, vagy épp elforduló háttámla is.

Fendt Smart Farming Modul és a
FendtONE kezelőrendszer a családi gazdák,
bérvállalkozók vagy nagyüzemek igényeit is
messzemenően képes kiszolgálni.

A Vision Plus kabin óriási, 6,5 négyzetméteres üvegfelületén keresztül remek a rálátás
akár a kiemelt homlokrakodó kanalára,
akár a traktor környezetére. A nagylátószögű, elektromosan állítható és fűthető
visszapillantó tükrök vagy a nagylátószögű
belső tükör a holtterek csökkentésével
fokozza a biztonságot, akárcsak a terminálokhoz csatlakoztatható analóg vagy
digitális kamerák. A szélvédőt egyedülálló,
háromszáz fokban működő ablaktörlő tartja tisztán. A belső tisztaságért elsősorban
a traktoros felel, de a túlnyomásos kabin,
illetve a Fendt egyedülálló kábelbevezetése
a hátsó ablakkereten keresztül, megkönnyíti feladatát.

Nemcsak a fülkén belül jelenik meg az újratervezés, hanem kívül is, az új dizájnban.
Ergonómia, kényelem,
teljesítmény
A gépkezelőnek a traktorban talán a vezetőülés és a rádió a legfontosabb. Ebben
is bőséges a Fendt választéka! A hatféle
vezetőülés mindegyike légrugós, a levegőt
a traktor kompresszora szállítja, hogy ne

Noha csendes a fülke, a telefon-kihangosító alapesetben nyolc mikrofonos. Bármerre
forduljon munka közben a traktoros, minden irányban van előtte egy. Négy prémium-hangszóró illetve 4.1-es hangrendszer,
mélynyomóval kérhető opcióként, amivel
könnyebb ugyan nem lesz a munka, de
biztos élvezetesebb.

Fotók: Fendt

Három terminál, három joystick:
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Sok gazda,
egy Berthoud

Fotó: Kajetán Jácint

Nagy teljesítményű, nagyon értékes permetezőgép nemcsak mezőgazdasági nagyüzemeknek
való – szövetkezetbe összeállt gazdák is megengedhetik magunknak!
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Természetesen nem hagyatkozott pusztán a kedvező tapasztalataira, alaposan elemezte a hidas permetezőgépek piacát,
az AGROmashEXPO kiállításon mindegyiket jól megnézte, és
megállapította, hogy a szakterületen 1895
óta jelen levő, összehasonlíthatatlan tapasztalatkincsű, kiváló minőségéről ismert
francia gyártó ár/érték-aránya a legjobb.
Maradtak hát a márkánál és forgalmazójánál. Bajáról felkereste a szövetkezetet
az AXIÁL Berthoud-termékmenedzsere és
Mint Ellenberger Tamás elmondta, a
területi képviselője, ők ketten javasolták
szűkebb környékről 24 gazdálkodó
az összes körülmény mérlegelésével a
állt össze, de nem afféle „szocialisBerthoud Raptor középnagyságú modelljét,
ta” szerveződés továbbéléséről vagy
36 méteres kerettel. Ez éppen passzol a
utánzásáról van szó, hanem újfajta,
szövetkezet 18 méteres osztású művelőútkorszerű közösségről: a Pratus-Product
jaihoz, minimális taposást okoz. Jelentős
Szövetkezet például input anyagokat
súllyal esett latba a gép ultrahangos
szerez be a tagoknak, és a megterkeretvezérlése, és az, hogy „szárnyait”
melt terményeket árusítja. Összesen
képes V-alakban felemelni, alkalmazkodkétezer hektárjuk van a tagoknak, akik
va a dimbes-dombos terephez. Elég volt
egyike Tamás. Azért vele beszélgetek,
egyetlen tárgyalás, márciusban pontot
mert őt bízták meg a többiek a permetettek a megrendelésre és a finanszírozási
tezőgép kiválasztásával, beszerzésészerződésre. Július másodikán megérvel és gondviselésével.
kezett a gép, és az AXIÁL szervizese két
Berthoud Raptor 4240/36
napig oktatta a kezelését, fortélyait, majd
Dombos a somogyi vidék, az erdei
egy további napra megérkezett Bajáról
és erodált löszös földek nem túl jók,
a Trimble automatikus kormányzás szakértője is, betanítani
nagyjából tíz aranykoronásak. Mindenféle szántóföldi növényt
a használatát. A Pratus-Product el is küldte három emberét
termesztenek rajtuk, permetezni a napraforgót, a kukoricát
bajai tanfolyamra, de egy egészségügyi bibi meghiúsította az
és a repcét kell. Amilyen egyszerű lenne ezt megoldani egy
utazást, idén majd újra próbálkoznak.
nagyüzemben, olyan bonyolult itt. Szélsőségesen ingadoznak
a birtokméretek, két hektártól négyszázig. Ebből adódóan sok
Milyenek az első tapasztalatok? Repcében kezdték használni,
a vonulás, és némelyik apró táblán alig tud mozogni egy koaztán napraforgóban. Kiderült, hogy extra szerelvényként meg
molyabb gép. De ez még hagyján: erősen különbözik az egyes
kellett volna rendelni a kerekek elé a terelőlemezeket, hogy a
tagok gondolkodása, gazdálkodástípusa, technológiája, és a
gumiabroncsok profilbordái ne nyomják le a növények korokicsiknek ugyanolyan joguk van szempontjaik érvényesítésére,
náját. Ezt majd házilag pótolják. A GPS-kormányzást próbálmint a nagyoknak.
gatják, jövőre már így vetnek is. Területteljesítményről a kis
parcellákon nemigen lehet beszélni, a nagyobbakon 60 hektárt
Az, hogy az alap gyomirtástól az állományszárításig hányszor
permeteztek be egy napon. Nem teszi termelékenyebbé a munkell permetezni, az időjárástól függ. Az összesen négy-ötszáz
kát, hogy szert kellhet cserélni az egyes gazdák földjei között.
hektárnyi kukoricásból a maguk részét egyesek csak gyomirAmúgy is kényes ügy beosztani, hogy kihez, milyen sorrendben
tózzák, mások egy-kétszer lombtrágyázzák is. Ezeken kívül
jusson el a közös masina – komoly hozzáértést és diplomáciai
van még kétszáz hektáron repce, százötven hektáron őszi
érzéket kívánó feladat ez.
árpa és hatszázötven hektáron őszi búza. Mindent összevetve
évente nagyjából 2500-4000 hektáros permetezés jön ki.
Közös lónak túrós a háta? Nos, ez a Berthoud Raptor biztos
nem jut ilyen szomorú sorsra, mert Tamás nagyon odafigyel rá,
Korábban úgy oldották meg, hogy több tagnak volt (sőt máig
és szerencsére nagyon megbízható emberek dolgoznak vele.
van) vontatott permetezőgépe, a többiek bérmunkát vettek
Eddig, egy szimmering garanciális cseréjén kívül nem is volt
igénybe. Csakhogy magas állományban nem jó egy sima
semmi probléma, és minden esély megvan, hogy jól beválik a
permetező, mert lefejezi a növényeket. Hidas géppel dolgomeglehetősen szokatlan
zó bérvállalkozót ennyire széttagolt földekre nem könnyű
koncepció: sok kis gazdának
szervezni, a helikopteres permetezést pedig bonyolulttá tette
közösen vásárolni egy nagy,
a szabályok szigorítása. Kollektív döntés született hát, hogy
élvonalbeli permetezőgéönjáró, hidas gépet kell vásárolni. Ellenberger Tamásra esett a
pet. Lehet, hogy követőkre
projektvezető szerepe. Ő már 2002 óta használja a Berthoud
is talál az országban a
márka vontatott Tracker típusát, 18 méter széles kerettel és
mernyeszentmiklósiak üzle2500 literes tartállyal. Az AXIÁL-tól vette, és mind a géppel,
ti modellje.
mind Baja szolgáltatásával maximálisan elégedett.
KARLOVITZ KRISTÓF
grár-nagyvállalkozásra számítottam Mernyeszentmiklóson, ahol csúcskategóriájú Berthoud Raptor 4240/36 AX
önjáró permetezőgépet állítottak üzembe tavaly, hiszen
egy ilyen költségeit csak jelentős
területen lehet kigazdálkodni. Annál
jobban meglepődtem, megtudva, hogy
több kisgazda közös eszközéről van
szó.

okleveles mérnök,
szakújságíró
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Fotó: Hajdú László

Horváth
Ádám

MÁR
A HARMADIK
GENERÁCIÓ
IS MELEGÍT
Az egyik Oehler pótkocsit
Horváth Balázs még
AXIÁL-üzletkötőként adta
el családi gazdaságuknak, a másikat pedig már
gazdaként vásárolta –
többek között a felhasználói tapasztalatairól
kérdeztük. Kiderül az is,
miért sikerül náluk
a generációváltás.
Fertőd és az osztrák határ
között, a Hodály majorban van
a Horváth Mezőgazdasági Vállalkozás központja. Nevezhetnénk Horváth Lakóparknak is a
hatalmas, fás-bokros-virágos,
szemet gyönyörködtető területet, ahol a négy Horváth, apa
és három fia családi házai is
helyet kaptak. Itt találkoztunk
a középső fiúval, Balázzsal és
végzős agráregyetemista gyermekével, Ádámmal. Nemsokára
csatlakozik hozzánk a dinasztiaalapító édesapa, Horváth
László is.
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Horváth
Balázs
Horváth
L ászló

Ritka felállás manapság a magyar
agráriumban, hogy egy gazdaságban
olyan olajozottan működjön az utódlás, mint Horváthéknál. A hetvenen túl
nyugdíjba vonuló tulajdonos-gazda
által felépített családi vállalkozásban
mindig is ott dolgoztak a fiai, most ők
hárman viszik tovább a céget. De már
„melegít” a harmadik generáció is.
Ezt a már-már idilli képet csak az
zavarja meg, hogy a generációváltás
adminisztrációja hihetetlenül bonyolult. „Jó pár éve a fiúk vezetik a
gazdaságot, ám az átadás hivatalosan
még mindig nem fejeződött be. Azt kell
jogilag is megoldani, hogy az örökléssel ne szakadjon három részre a családi gazdaság. Ha szétszakad, meghal.”
Emberemlékezet óta mezőgazdasággal foglalkozik a família. A családfő
1970-ben végzett a Kertészeti Egyetemen. Első munkás éveit egy téeszben
töltötte, majd a fertődi állami gazdaság következett, ahol növényvédő
főagronómusként dolgozott. „A rendszerváltással minden bizonytalanná
vált, akkor határoztam el, hogy saját
vállalkozást indítok.” 1992-ben 30
hektár kárpótlási és bérleti földön, egy
MTZ-vel kezdte az önálló gazdálkodást. „Mivel kertészmérnökök vagyunk

a feleségemmel, mindenáron akartunk
gyümölcsöst is, így apránként almát
is telepítettünk.” Jelenleg négyszáz
hektáron termesztenek repcét, búzát,
árpát, napraforgót, kukoricát, mustárt.
Gépi bérmunkát – vetést és aratást
– is végeznek százötven hektáron. A
gyümölcsösük héthektáros.
Terveznek-e még földvásárlást?
„Mindig tervezünk” – feleli László.
„Még álmunkban is!” – teszi hozzá
felesége, Katalin. „Csak nagyon kevés
a lehetőség rá. Abban bízunk, hogy a
bérelt földeket kicsinyenként csak meg
tudjuk venni.”
Hogyan sikerült rávenni a fiait,
hogy folytassák a családi hagyományt? „Egyiket sem kellett rávenni,
egyetemre is úgy indultak, hogy majd
itthon dolgoznak.”
„Már gyerekkorunkban is besegítettünk a pedagógus- és illetményföldi
növénytermesztésbe, még szőlőnk
is volt” – emlékezik Balázs. „Gödöllői
egyetemi éveim alatt is folyamatosan dolgoztam a gazdaságunkban.
Amikor 1996-ban gépészmérnökként
végeztem, eszem ágában sem volt
máshol elhelyezkedni. Egy jó ismerősöm piszkált folyton, nehogy már

traktorista legyek, menjek állásba. Ő tette
elém az akkor induló AXIÁL-gépüzletág
csornai toborzójáról szóló felhívást. Mivel
a meghirdetett időben pont esett az
eső, elmentem. Így kezdődött a 20 évig
tartó üzletkötői pályafutásom. Jól ment
a biznisz, az AXIÁL-lal együtt fejlődtem.
Az utolsó öt-tíz évemben mindig az első
három legjobb kereskedő egyike voltam.”

egy traktorral meg tudjuk oldani a terményszállítást: a teli pótkocsi megy, az
üres kinn marad, aztán csere. Nagyon jól
működik ez a felállás. Egyébként nálunk
az a taktika, hogy mindenki minden műveletet képes legyen elvégezni. Ádám is
tud minden munkamozzanatot.”
Balázs, László és Ádám

Milyennek látja a precíziós gazdálkodás helyzetét? – fordulunk Ádámhoz.
„Szerintem is eléggé gyerekcipőben jár
még. Ahol gyakorlaton vagyok, ott is csak
most próbálják kialakítani. A traktorosok
nem nőttek fel erre a szintre. A vezetőknek kell beülniük, hogy kezelni tudják a
három-négy monitoron futó programokat.
Én is a gyakorlatban, a szervizesektől
tanultam meg, hiszen az egyetemen csak
a precíziós szakmérnöki szakon oktatják.”

Miért tért mégis haza? „Már korábban is így terveztem, különben is eléggé
kipörögtem magamat, gondoltam, jobb
a csúcson abbahagyni. Az is nyomós
érv volt a hazatérésre, hogy édesapám
már nyugdíjba készült. Azóta agrár- és
növényvédő mérnök öcsémmel, Péterrel visszük a növénytermesztést, Zoltán
bátyám a gyümölcsöst intézi. Ádám fiam
pedig rengeteget segít, nagyon kezére áll
a mezőgazdasági munka.”

Hogyan érzi magát a családi gazdaságban? Milyen tervei vannak? „Egyetem után először munkahelyet keresek,
ahogy apa is csinálta. Egyelőre még sokan
vagyunk itthon, nem férek ide.”

Amióta nem axiálos, vásárolt-e már
gépeket? „Igen, a második Oehler ZDK
180 pótkocsinkat, a CLAAS kombájnt és a
permetezőgépet. A tavaszi munkákra már
itt lesz egy új 260 lóerős robotkormányzós
traktor is az AXIÁL-tól. Ehhez szeretnénk
majd munkagépeket is, a nyári és őszi
árbevételtől függően.

„A gazdaság eltartó képessége bizony
még nem elégséges – válaszolja csodálkozó tekintetemre Balázs. – Mi, a második
generáció képviselői is fiatalok vagyunk
még, a harmadik generáció érkezése korai
lenne. A munkája persze elférne!

A másik oldalra átállva milyen szempontjai vannak gépvásárláskor?
„Felhasználói-gyakorlati oldalról is
ugyanúgy látom, mint üzletkötőként, hogy
az AXIÁL által forgalmazott gépek kiváló
minőségűek, és igen jól használhatók.
Lenne más lehetőségünk is, mégis ezeket
választjuk továbbra is.” „A szervizhálózat
és az alkatrészellátás az AXIÁL-nál a
legjobb” – toldja meg fia szavait édesapja,
László..
Az első pótkocsit még eladta magának, a
másodikat már vásárolta. Mi a tapasztalata velük? „Csak terményszállításra használjuk őket, az egyebek fuvarozására meg
a régi pótkocsikat. Könnyű a vontatásuk,
szűk helyen is remekül lehet manőverezni
velük. Köbméter-kapacitásuk tökéletesen
illeszkedik a kombájn teljesítményéhez.
Egész tartályokat lehet ráüríteni, így a
kombájnnak kevesebbet kell állnia.
Mivel ketten csináljuk az aratást,
számunkra az külön előny, hogy a két
pótkocsi teljesen csereszabatos, és így

rán fejlődni. Valószínűleg csak akkor lesz
ebben nagyobb előrelépés, ha a földalapú
támogatás egy részét ehhez kötné az
Európai Unió, ahogy ezt rebesgetik is. Mi
mindenesetre figyeljük, ha kell, gyorsan
rá tudunk hangolódni majd. Jelenleg még
nem annyira éles a dolog, mint amennyire
eladási oldalon.”

„Agronómusnak állnék – folytatja Ádám.
– Sok helyen keresnek olyan embert,
aki a gépre is felül, és a papírmunkát is
csinálja.”
Ádám is kiveszi a részét a munkából
Csinálja is? „De még mennyire!” – mondják kórusban. Nagyon sokat tanulunk tőle
– teszi hozzá apja –, mert nagyon gyakorlatias. A GPS-rendszerrel végzett munkafolyamatokban ő a leginkább járatos.”
A precíziós gazdálkodással hogyan
állnak? „Csak az alapjai vannak meg. A
robotkormányzást, a szakaszvezérlést
már használjuk, a helyspecifikus művelésről még csak gondolkodunk.”
Mi hiányzik ahhoz, hogy elkezdjék?
„Tulajdonképpen az akarat. Meggyőző
gyakorlati tapasztalatok sincsenek még a
megtérülésről. Egyelőre mindenki a másiktól tanulna, nem óhajt a saját pénzén-ká-

Búcsúzáskor Katalin asszony félrehív.
„Nálunk ez a dinasztiadolog úgy működik,
hogy akár kicsit erőltetve is, nem nagydobra verve, kiválasztunk mindhárom
családból egy-egy fiúunokát, és igyekszünk a szakmára hangolni. Kijárunk vele
a gyümölcsösbe, megmutogatom, hogyan
mennek az auxinok, melyik rügy milyen
fajta... A sorban Marci volt a második, idén
már érettségizik, és kertészeti egyetemre
jelentkezik!”

POPOVICS GIZELLA
újságíró
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Maestro

SZABÓ GÁBOR
termékmenedzser

G

yerekként az ember az elsők között tanulja meg
az évszakok nevét és egymásutániságát. Sajnos
ezek a határozott váltások egyre jobban összemosódnak, és évszakok, legalábbis átmenetek szinte
eltűnnek. Manapság gyakran kell szembesülnünk azzal is,
hogy drasztikusan megváltoznak a régi megﬁgyelésekből
eredő dátumok és időszakok, melyekhez egy-egy művelet
megkezdése vagy lezárása volt köthető. Mindez jelentős
kihívás a gazdálkodónak. Az, hogy március közepén esni
fog-e a hó, vagy esetleg már a napraforgó vetésén kell
gondolkodni, lassan megszokott kérdés.
A gépgyártóknak is feladja a leckét, hogy a felgyorsulva
változó igényekkel lépést tartva fejlesszenek. A megújult
Horsch Maestro vetőgépek új lehetőségeket biztosítanak
pontosabb és precízebb munkára.

A 2019-es Agritechnica kiállítás újdonsága volt a
Horsch Maestro DV és CV. Fejlesztésük fő célja az egyszerűség és átláthatóság volt, hogy minél kezelőbarátabb
legyen a gép. Alapul a korábbi Maestro CC típus szolgált,
innen vált külön a DV és CV család. A Maestro DV magtartályai a vetőkocsikon kaptak helyet, míg a műtrágyát egy
központi tartály fogadja be. Lehet 2800, vagy akár 3500
literes, osztott kivitelű is. Az osztott tartály előnye, hogy
kétféle műtrágyát lehet vele kijuttatni. A Maestro DV csak
nyolcsoros kivitelben készül, ezzel szemben a CV lehet
nyolc, kilenc vagy akár 12 soros is. Sortávolsága 45, 50, 70,
75, 80 centiméter, vagy akár 30 colos. A CV-hez, a soronkénti 70 literes tartályok helyett, kérhető az SW megszokott, központi, kombinált vetőmag- és műtrágyatartály is.
Több éves fejlesztés eredményeként lecserélték a Maestro
CC adagoló egységét. A Horsch szlogenje: egyszerűbben,
gyorsabban, pontosabban, kiválóan jellemzi az új rendszert.
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A vetés megkezdésekor a gépkezelő kiválasztja a vetőmag méretének megfelelő vetőtárcsát. Az új tárcsák
a korábbi fűrészfogazástól eltérően már furatosak. A
vetőtárcsát csak be kell helyezni az adagolóba, és a
vetőmag-feltöltést követően már csak a mélységet kell
beállítani a kocsikon. A monitor információt ad a vetés
minőségéről, így gyorsan korrigálhatók a kihagyások,
vagy a dupla vetések, a traktor fülkéjéből változtatva
a vákuumot. A korábbi típushoz hasonlóan lehet a DV
200-, illetve, a CV 300 literes tartályából mikrogranulátumot kijuttatni, csigásadagolóval. A nagyobb pontosság
érdekében optimalizálták az ejtőcsövet. A magárok
aljára formáló ék kérhető, amelynek szerepe a még jobb
beágyazás. A műtrágyacsoroszlyát tárcsás mélységtartó
kerékkel látták el, aminek köszönhetően kötött, nedves
talajon is tovább lehet dolgozni.
A DV és a CV vontatott kivitelű, de elérhető az RV
típusjelzésű függesztett vetőgép is. Új adagolórendszere
azonos a vontatottakéval, egyszerűen és gyorsan beállítható. Az RV felhasználására számos lehetőség nyílik,
hiszen összeépíthető a Pronto AS alapgéppel, a
Focus 6 TD alapgépével, akár egy frontfüggesztésű
Partner 1600 FT vagy Partner 2000 FT tartállyal.
Mindegyik esetben az összekapcsolt eszközről kapja a
műtrágyát az RV, illetve bármelyik kombináció ad lehetőséget mikrogranulátum kijuttatására. Az RV alapkivitele
75 centiméteres sortávolságú, nyolc vetőkocsival, de az
új vetősínnek köszönhetően a kocsik könnyen elcsúsztathatók a gerendelyen, így átszereléssel akár 12 sorosra
bővíthető a rendszer.

Fotó: Horsch

MEGÚJULT A

Pihenőnap nélkül keveri
és osztja a takarmányt az

RMH VS-12-es
a nagykörűi Haladásnál

NAGYKÖRŰ

Jász-Nagykun-Szolnok megye szívében, a Tisza kanyarulatától 3 kilométerre található a
Nagykörűi “Haladás” Mezőgazdasági Zrt. telephelye. Az élet itt a közel 850 szarvasmarha
és a tejtermelés körül forog. A Soványdűlő
majorban Surányi János telepvezető mesélt
arról, hogyan járul hozzá ehhez a másfél
éve megvásárolt önjáró RMH takarmánykeverő-kiosztó kocsi.

A

Haladás 1000 hektár szántón, klasszikus kultúrákkal
gazdálkodik. A növénytermesztés fő célja a
holstein-fríz állomány takarmányigényének kiszolgálása. Az állatokat naponta kétszer fejik – mutatja be az üzem
működését a Szarvason, növénytermesztő szakon végzett
telepvezető.
A fejési átlag 36,9, az istállóátlag 32,7 kilogramm, a tejzsír
4,3 százalék/liter. A szomatikus sejtszám a dekádminták átlaga alapján pedig értékesített tejre számítva 210 ezer. A két
ellés között átlagosan eltelt idő 389 nap, a produktivitás
84 százalékos – folytatja. Ezekhez az eredményekhez az
kellett, hogy mindent a tehenek igényei szerint tervezzünk
és szervezzünk meg. Ebbe tartozik bele a lehető legjobb
minőségű takarmány előállítása is, amihez az RMH VS-12 is
jelentősen hozzájárul. Nálunk az ágazatok nem különülnek el
egymástól, egyszerre termesztünk takarmány- és árunövényt.
Mi nem a napraforgó csúcsokra törekszünk, hanem igyekszünk a legjobb területeken megtermelni a takarmányokat,
hogy minél értékesebb beltartalommal adhassuk a jószágok
elé, akik így kiváló termelési szintet hoznak.
Ez alól egyedül a kukorica a kivétel, mert azt olyan részeken
vetjük, ahol öntözési lehetőség is van. Azonban csak kármentő öntözést alkalmazunk, mert a terület nagysága és a szórványossága miatt nem lehet a vizet gazdaságosan pótolni.
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MIÉRT AZ RMH?
Amikor a korábban használt vontatott, vízszintes tengelyű etetőkocsink elhasználódott, alaposan körbenéztünk, hogy milyen
megoldások jöhetnek szóba. A vontatott és az önjáró kocsik
közti különbség elképesztő volt - meséli a telepvezető.
A régi eszközhöz egy erőgép és egy rakodógép is kellett, ráadásul ez utóbbival nem tudtunk olyan precízen a kisebb mennyiségű takarmányt adagolni. Erre pedig nálunk nagy szükség van,
mert 10 jószágcsoportot etetünk, mindet külön takarmánykeverékkel, viszonylag kis mennyiséggel. Az RMH VS-12-t azért
választottuk, mert nagyon pontosan lehet betölteni vele a TMR
összetevőket az adott csoport biztosan olyan összetételű keveréket kap, amilyet mi szeretnénk adni neki. Ráadásul mínusz
20 fokban így reggel már elég csak 1 gépet indítani, és a kezelőnek nem kell minden egyes csoportnál és komponensnél
kiszállnia a fülkéből.
A választáskor az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a gép
alkalmas legyen a szűk keresztmetszetű etetőutakon való közlekedésre. A méretek ellenőrzése után lemodelleztük a telepen történő
mozgást, ez alapján pedig az RMH minden további változtatás
nélkül tökéletesen alkalmasnak bizonyult a feladatok elvégzésére.
Megnéztük a takarmánykeverő-képességet, a silómarás kapacitását és a gyorsaságot is, és ezután tulajdonképpen bele is szerettünk a VS-12 típusú önjáró etetőkocsiba.
A gép 2018 augusztusától teljesít szolgálatot Nagykörűn, azóta
is minden egyes nap kétszer etetünk vele, napi 7 üzemórában.
A korábban alkalmazott technológiához képest jóval gyorsabb a
munkavégzés. A gép jól összevágja és elkeveri a puttonyba bekerülő összetevőket, ezáltal a termelési szintnek megfelelő minőségű takarmányt tudunk adni a teheneknek. Többek között ennek
is köszönhető, hogy a kétszeri fejéssel dolgozó telepek országos
rangsorában általában a három legjobban teljesítő között vagyunk.
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Ami az RMH-t kiemeli a többi önjáró etetőkocsi közül, hogy
a gyártó nem köt kompromisszumot az anyaghasználatban.
Minden egyes hazánkba kerülő önjáró RMH kocsi keverőtartálya
1 méter magasságig teljes anyagkeresztmetszetben rozsdamentes
kopásálló acélból készül. Ugyanezzel az anyaggal oldották meg a
keverőcsigák csigalevél-élvédelmét is, valamint a silómaró háza is
ebből készül. A hátsókerék-kormányzással a géppel jól lehet manőverezni a szűkebb helyeken is. A silómaráskor kevés a veszteség,
az RMH szinte saját maga után takarít fel. A keverőrendszer és az
aprító is kiválóan működik, összességében elmondható, hogy a
kompakt gép megfelel a várakozásainknak.

A SZOLNOKI SZERVIZ ÉS AZ ODAFIGYELÉS
SEGÍT MEGŐRIZNI AZ ETETŐKOCSI ÁLLAGÁT
A megfelelő személyzeten kívül folyamatos szervizelésre is
szükség van. A riport készítésekor éppen a helyszínen volt az
AXIÁL egyik szervizkocsija, hogy a szolnoki alközpont munkatársa ellenőrizze az RMH beállításait és elvégezze az
esedékes feladatokat.
A takarmánykiosztás óhatatlanul porral
jár, ezért a gépészünk rendszeresen
tisztítja az etetőkocsit – meséli a
karbantartásról Surányi János. A
maró és aprítókések állapotára is illik folyamatosan odaﬁgyelni, mert a kopásuk attól is
függ, hogy honnan hozzák be
a takarmánynövényt a telepre.
Amennyiben homokos területről
érkezik, sokkal erőteljesebben
elhasználódnak, ezt a hatást
több víz hozzáadásával lehet
enyhíteni. A katalógus szerint
a csigák és a keverőszerkezet
20 ezer üzemórát bírnak, a meg-

vásárláskor úgy terveztük, hogy 5 évig tudjuk felújítás
nélkül használni az etetőkocsit. Azonban mivel naponta
összesen 7 üzemórát dolgozik, nem kopik annyira, így
akár 6-7 évet is kibírhat komolyabb javítás nélkül. A gép
itt eltöltött ideje alatt eddig csak kisebb műszaki hibák
fordultak elő, két csapágytörésre volt példa. Az AXIÁL
szolnoki telephelyéről a szervizesek mindkét esetben
nagyon gyorsan kiérkeztek, és hamar meg tudták oldani
a kihívást. Ugyan egy kicsit csúszott az etetés, de még
aznap kijavították a hibát. Ez nagyon fontos, mert az
állattenyésztésben nincs se pihenő- se ünnepnap, sőt,
a jószágnak még a szökőnapkor is ennie kell - mesélte
nevetve Surányi János.

JAVÍT A TAKARMÁNY MINŐSÉGÉN A
VÍZ ÉS A GYAKORI SILÓMARÁS

... akár 6-7 évet
is kibírhat

komolyabb javítás nélkül ...

A nagytejű tehenek takarmánya 10 féle komponensből
áll. A keveréket silókukorica szilázs, lucernaszenázs,
olaszperje szenázs, lucernaszéna, réti széna, nedves
sörtörköly, melasz, darált nedves kukorica, udp fehérje
és tejelőtáp alkotja, ezeken kívül még vizet teszünk az
etetőkocsiba. Ez utóbbi azért kell, mert növeli az állatok
étvágyát, és az összetevők jobban elegyednek az RMH
takarmánykeverő puttonyában. Ha egy tehén 8 kiló
abrakot kap, ahhoz legalább 8 liter vizet is hozzáadunk.
További minőségjavító megoldás, hogy többnyire kis
térfogatú, 1000 tonnás silótereink vannak. A cél az,
hogy a benne lévő takarmány mindig homogén legyen
és minden nap egyre jobban be lehessen haladni a
silótérbe. Ugyanis a felület nyáron kiszárad, és ha a
silómarás nem elég mély, akkor az állatok mindig száraz
takarmányt esznek. Ezért fontos, hogy a silófal szinte
naponta nagyjából fél méteren meg legyen marva teljes
keresztmetszetében, hogy a jószágok minél jobb minőségű takarmányt fogyaszthassanak el.

Fotó: Leitmann Zsolt

EZEKKEL A BERUHÁZÁSOKKAL FEJLESZTIK A HALADÁST
A fejlesztéseket úgy ütemezik, hogy az ne menjen a
termelés rovására. Hamarosan tehénmatracok érkeznek
a telepre, áprilistól építik be azokat az állatok pihenőhelyére. Ezeknek köszönhetően az állatok jóval kényelmesebben kérődzhetnek, és tőgyegészségügyi szempontból
is nagyon hasznos, továbbá a használatuk következtében nyári meleg idején 1-2 liter tej elvesztése akadályozható meg. Sokkal kevesebb mechanikai sérülés keletkezik a tehenek csánkjain,
valamint alacsonyabb
szalmafelhasználást
érünk majd el velük.
Ezzel is a robottechnika
alkalmazását készítjük
elő, hogy így tegyük
még hatékonyabbá a
CSURJA ZSOLT
fejést – mesél a közelújságíró
környezetgazdálkodási agrármérnök
jövőről Surányi János.

25

HEGYFALU

Ha állhatatosan kitart
egy gazda valamelyik
kulcsfontosságú gépének
márkája mellett, az többet mond bármilyen dicshimnusznál, hiszen saját
és családja megélhetése
múlik rajta. Vízi Márton
a Monosem vetőgépek
híve.

M

MEGINT
UGYANEZT

VÁLASZTANÁM!
26

egnyerő az első benyomás: két
nagy kutya üdvözöl fogadóbizottságként, majd Vízi Márton bevezet
az épületbe, ahol agancs-trófeái
díszítik a falat. Akármennyi a
gép az udvaron, természetközeli
szellemiséget érezni. Sárvárhoz
közel, Hegyfalu határában, a volt
téesz-telepen vagyunk, amelynek
egy része Víziék családi gazdaságáé lett. Igazából mikrovállalkozás
ez, a családfőn kívül felesége és
két alkalmazott adja a munkaerőt
– holtidényben sok, nyáron kissé
kevés, kacsint a gazda.
Ötszáz hektárjukat a rendszerváltás után szedték össze, méghozzá
szerencsésen: jellemzően barna
erdei talajú, helyenként homokos
vagy kötöttebb, 25-30 aranykoronás földjeik csaknem mindegyike
három kilométer sugarú körön
belül helyezkedik el, mindössze
15 hektár van messzebb, 13 kilométernyire. Kevés idő és gázolaj
megy el vonulgatásra, részben
ennek köszönhető, hogy kijönnek
ilyen karcsú csapattal.

Fotó: Makrai Tamás
Állatot nem tartanak,
kizárólag a szokásos
szántóföldi növényeket termesztik,
őszi káposztarepcét, búzát, tavaszi árpát,
napraforgót és kukoricát. Ezeket vetésforgóban váltogatják, de a támogatások
elnyerése céljából a terület mintegy öt százalékát, 25 hektárt ugarolják. Betakarítás
és értékesítés között 3500 tonna kapacitású két silójukban tárolják a terményt.
Ebből már kiderül, hogy mennyit kell évente, ősszel, illetve tavasszal vetni. Kétféle
vetőgépet használnak, a Monosem mellett
van egy másik, AXIÁL által forgalmazott
is. Az előbbit, e cikk főszereplőjét, csak
napraforgó és kukorica vetésére használják, tehát ősszel pihentetik, tavasszal
körülbelül 15 napig, négyszáz hektáron
veszik igénybe.
Miért Monosem? Mert korábban is a precíziós vetésre szakosodott, termékeit nyolcvan
országba exportáló francia cég hatsoros
NG Plus típusa dolgozott Víziéknél, és
kilenc év alatt a legjobb tapasztalatokat

szerezték, maximálisan elégedettek voltak vele. De akkor miért cserélték le? Mert
modernebbet szerettek
volna, többek között egy
speciális szempont miatt.
Az osztott pályás autóúttá
kiépített 86-os eldarabolta
tábláikat, néhány szabálytalan alakú lett, például háromszögletes, ezért vetéskor
soronként kell szakaszolni.
A korábbi Monosemen
ehhez mindig ki kellett ugrani a fülkéből, és az egyes
vetőkocsik
hajtóláncának
le-, illetve
felszerelésével zárni.
Ez macerás,
időigényes
volt.
Vízi Márton
persze körülnézett a piacon, járt
kiállításokra, de úgy
találta, hogy a bevált
márka ár/érték-aránya a
legjobb, és a problémájukat
megoldva az új Monosem NG Plus
már automatikusan, GPS-vezérléssel működik, mindegyik vetőkocsijának a többitől
független az elektromos hajtása, folyamatos, gyors vele a munka. Még e témánál
maradva: a családi gazdaság mostanában
rakja le a precíziós földművelés alapjait,
valamennyi traktorjukban van 2-3 centiméteres pontossággal irányító automatikus
kormányzás, GPS segítségével vetnek,
permeteznek, szórják ki a műtrágyát, de
a hozamtérképezés és a terület változó
adottságain alapuló menedzselés még
hátra van.
Tehát minden fejtörés, többmenetes
tárgyalás nélkül, a régi beszámíttatásával
egyszerűen megrendelték az új vetőgépet.
Specifikációja: hatsoros, egy nagy,
980 literes műtrágya-, három negyven
literes granulátum- és hat 25 literes
vetőmag-tartály, hat Monoshox vetőelem,
csillagkerekes szárterelők, a magokat jól
a talajba nyomó Pro kerekek, a csávázóanyag porát talajszintre levezető deflek-

tor-gégecső, és vonuláshoz 3,60 méterre,
teleszkóposan összehúzható váz. Tavaly
áprilisban, épp idény előtt, át is vették.
Különösebb betanításra nem volt szükség,
az AXIÁL szakembere egy-két óra alatt elmagyarázta a különbségeket, tudnivalókat.
A Monosem NG Plus munkaszélessége
4,5 méter, munkasebessége 11 km/óra.
A valós területteljesítmény kisebb az
ezekből számíthatónál, nyolc-kilenc órás
műszakokkal egy nap alatt 25-30 hektárral
végeznek, mert időbe kerül big-bag zsákból
feltöltögetni a műtrágya-tartályt. Megpakolva harminc mázsás a hátsó hárompontos függesztésre kapcsolódó vetőgép,
de jó közel van a súlypontja a traktorhoz,
egyáltalán nem okoz nehézséget vezetni,
és ügyesen lehet forgolódni az ilyen-olyan
alakú táblák csücskeiben. Simán elviszi a
130 lóerős kis Fendt.
Nagyon jó lett a kelés, mondja elégedetten
Vízi Márton. Pontosan rakja le a gép a szemeket, kukoricához, amelyből 80 ezer szem
(18-20 kg) kerül egy hektárra, 17 centire állították a távközt, és ténylegesen 15-19 közé
jött ki, napraforgót (60.000 szem, 4 kg/ha)
22 centiméterenként vetnek. Legközelebb
is a Monosemet választanám! – jelenti ki
nyomatékosan a gazda, miközben örömmel mutogatja az egy szezont már végig
dolgozott, mégis újszerűen csillogó vetőgép
részleteit.
A vállalkozás egyébként is sok szállal
kötődik az AXIÁL-hoz, gépeik 98 százalékát
Bajáról vették, köztük hat Fendt traktort
(130-300 lóerő), Monosem sorközművelőt,
két CLAAS LEXION kombájnt, HORSCH
vetőgépet és kultivátort, valamint nemsokára érkező permetezőt, végül két
Manitou rakodógépet. A motoros gépek
szinte mindegyikére kötöttek átalánydíjas
karbantartási szerződést. Eddig sem volt
messze az AXIÁL szombathelyi telephelye,
de mióta megnyílt Sárváron az új, már a
szomszédban vannak. Jó szomszédság
pedig aranyat ér!

KARLOVITZ KRISTÓF
okleveles mérnök, szakíró
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AKCIÓS

hg.axial.hu

HASZNÁLTGÉP
KÍNÁLATUNK

CLAAS JAGUAR 850

CLAAS VARIANT 360

LANDINI 7-175

Azonosító: 1032-03-894
Évjárat: 2014
Üzemóra: 2326
Teljesítmény: 462 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: SZR, KL, KAB, KAD6(RU450), RF(PU300HD)
54.483.000 Ft bruttó
42.900.000 Ft nettó

Azonosító: 5687-13
Évjárat: 2011
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: BM1.2x0.9-1.55, HK, RF2.1, MON, TLT

Azonosító: 0021-16-76
Évjárat: 2016
Üzemóra: 1611
Teljesítmény: 170 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: RK, LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

7.239.000 Ft bruttó

24.003.000 Ft bruttó

CLAAS LEXION 550

CLAAS AXION 830

MANITOU MLT 735 120 LSU

Azonosító: 0095-03-556
Évjárat: 2005
Üzemóra: 6180
Teljesítmény: 330 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: SZK, CAC, GA6.6, 3D, SZ, KL, KAB

Azonosító: 0064-15-918
Évjárat: 2015
Üzemóra: 2440
Teljesítmény: 230 LE
Elhelyezés: Csorna
Felsz: RK, LF1+2, AH, AV, PS, KL, KAB

Azonosító: 0868-05-483
Évjárat: 2013
Üzemóra: 9025
Teljesítmény: 120 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: ET3.5, EM7.0, RV, KL, KAB

25.273.000 Ft bruttó

24.765.000 Ft bruttó

12.382.500 Ft bruttó

19.500.000 Ft nettó

18.900.000 Ft nettó

9.750.000 Ft nettó

HYUNDAI ROBEX 80CR-9A

CLAAS LEXION 670

MONOSEM NX 8

Azonosító: 0835-04-343
Évjárat: 2016
Üzemóra: 1931
Teljesítmény: 65 LE
Elhelyezés: Csorna
Felsz: KL, KAB, LSZ400, FK0,2

Azonosító: 7486-16-353
Évjárat: 2015
Üzemóra: 1086
Teljesítmény: 448 LE
Elhelyezés: Baja
Felsz: SZK, CAC, DCS, QM, TT, 4WD, 3D, SZ,
KL, KAB, LP, LEV, GAV7.7
84.963.000 Ft bruttó
66.900.000 Ft nettó

Azonosító: 0560-02-4
Évjárat: 2015
Üzemóra: Teljesítmény: - LE
Elhelyezés: Csorna
Felsz: MTR, GR, TEL, PRO, 8S, TLT, TCS

Érdeklődjön
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19.900.000 Ft nettó

5.700.000 Ft nettó

14.287.500 Ft bruttó

11.250.000 Ft nettó

AXIÁL HASZNÁLTGÉPEK
A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA

Használtgépes kínálatunk
elérhető a hg.axial.hu weboldalon!

= „AXIÁL Használtgépes Centrum”

Nyíregyháza
Csorna
Székesfehérvár

A hg.axial.hu oldalon található gépekkel kapcsolatos bővebb információért
keressék termékmenedzsereinket:
Kombájn, silózók:
Miskei József +36 30 348 4496

Építőgépek, targoncák, teleszkópos rakodók:
Szabó László + 36 30 525 1993

Traktorok:
Miklós Krisztián +36 30 330 2574

Munkagépek:
Faragó Ferenc + 36 30 474 9705

Szolnok

BAJA

Okostelefonjával a kódot
leolvasva azonnal eléri a weboldalt!
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ÚJ DELAVAL
VMS™ V310

FEJŐROBOT A SZAPORODÁS
ELLENŐRZÉSÉRE

A világszerte számos gazdaságban nagy sikerrel
működő DeLaval VMS™ V300 fejőrobot mellett
most új fejlesztéssel bővül a fejőrobotok generációja. Az új DeLaval VMS™ V310 automatikus
fejési rendszerrel a tehenek szaporodása közvetlenül ellenőrizhető, segítségével fejés közben automatikusan megtalálható az ivarzó vagy
vemhes tehén.

latlan üres napokkal kapcsolatos költségeket takaríthatnak meg
az új funkcióval.

A DeLaval új automatikus fejési koncepciója
a DeLaval VMS™ V310 fejőrobot a 2018-ban bemutatott VMS
V300 sikereire épül.
A DeLaval InControl™ mobil támogatás lehetővé teszi az
információhoz való hozzáférést a felhasználó számára valamint a
rendszer távvezérlését. A DeLaval PureFlow™ átlátszó előkészítő
kehely víz és levegő egyedi kombinációjával megtisztítja a tőgybimbókat, majd elvégzi a stimulációt és az előfejést, azaz komplett
tőgyelőkészítést végez. A legfejlettebb kamera- és képfeldolgozó
rendszer, a DeLaval InSight™ segítségével a robotkar ﬁnoman,
gyorsan és pontosan végzi az ismétlődő műveleteket, biztosítva,
hogy a tehenek a fejés során végig nyugodtak maradnak a fejőállásban. Ezek a funkciók mindkét típus - mind a V300, mind a V310 esetében alapértelmezettek, míg a DeLaval RePro™ szaporodás
ellenőrző funkció kizárólag a VMS V310 sajátossága.
A DeLaval RePro™ komplett szaporodáskezelő eszköz, amely
a VMS V310 részét képezi, beépül a fejési folyamatokba. Segítségével a tejtermelő a fejőrobotban lefejt minden egyes tehén reprodukciós állapotáról pontos képet kap. A progeszteron szinten alapuló
automatikus tejminta vételezés és kiértékelés valós idejű ivarzás
és vemhesség ellenőrzést biztosít rendellenes szaporodásbiológiájú tehenek esetén is. A progeszteron alapú mintavételezés és
elemzés a vemhesség kimutatásának nemzetközileg elfogadott leghatékonyabb és legpontosabb módszere. Jelenleg a gyakorlatban
az ilyen progeszteron minták kiértékelése külső laboratóriumokban
történik. A gazdálkodók időt valamint a szaporodással és az indoko-
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Hatékony és gazdaságos szaporodáshoz egészséges tehénállományra és olyan megﬁgyelési rutinokra van szükség, amelyek
észlelni képesek mind az ivarzó, mind a szaporodási betegségekben
szenvedő teheneket. Az utóbbi évtizedek genetikai fejlődésében
előtérbe helyezték a tejtermelést, melynek eredményeképpen a
nagy tejtermelésű tehenek gyengébb ivarzási jeleket mutatnak rövidebb időszak alatt. A manuális, vizuális ivarzásészlelés időigényes
tevékenység és sok ivarzás gyakran észrevétlen marad. A csendes
ivarzások előfordulása pedig egyre gyakoribb a modern tejtermelő
telepeken. Egy tanulmány szerint (Dobson et al., 2008) az utóbbi 30-50 évben az álló ivarzást mutató tehenek aránya 80%-ról
50%-ra csökkent, annak időtartama pedig 15 óráról 5 órára
valamint a vemhességi ráta az első termékenyítés esetén 70%-ról
40%-ra esett vissza. Ez gazdasági veszteségekhez vezet a két ellés
közti hosszabb időtartam és a további sperma költségek miatt. A
világszerte végzett kutatások rámutatnak arra, hogy az önkéntes
várakozási időszak (VWP) után minden egyes üres nap 2-5 Euró
napi veszteséget jelent a gazdaságoknak. Ez alátámasztja azt, hogy
az ivarzásészlelés és a tehenek vemhesítése a modern tejtermelő
telepeken központi feladattá válik.
Egészséges tehenek nélkül nem lehetséges hatékony és gazdaságos szaporodás ellenőrzés. Az utóbbi évtizedek tanulmányai
rámutatnak arra is, hogy számos, a laktáció korai szakaszában előforduló betegség hatással van a szaporodási teljesítményre. Ezek a
betegségek akár 30 nappal is meghosszabbíthatják a vemhességig
vezető időszakot. A laktáció során később a sántaság befolyásolja
negatív mértékben a szaporodást, akár 40 nappal is megnyújtva
a vemhesség elérését. Ezért olyan fontos minden ilyen betegsé-

get időben észlelni és megtenni a szükséges
intézkedéseket.

“A VMS V310 robot a munkánk 90%-át
elvégzi. Korábban ultrahangos vizsgálatokat végeztünk. A RePro használatával
erre már nincs szükség, mivel a rendszer
pontosan tájékoztat arról, hogy a tehenek
mikor vemhesek.”, mondja Christian Legret,
egy DeLaval VMS™ V310 tulajdonos Franciaországból.

Fotó: DeLaval

A DeLaval VMS™ V310 az első olyan fejőrendszer, amely automatikusan kimutatja a
vemhes teheneket. Ennek eredményeképpen
az állatok egészségesebbek, az állatorvosi
költségek pedig alacsonyabbak lesznek,
hiszen a tehenek a megfelelő időben lesznek
vemhesek, hozzájárulva így egy termelékenyebb
laktáció megteremtéséhez.

A DeLaval VMS sorozat két modelljének segítségével olyan automatikus fejési rendszer alakítható ki, mely a telepi igényeknek és gazdálkodási stílusnak leginkább megfelel. Mind a VMS V300, mind a VMS
V310 olyan alapvető funkciókkal rendelkezik, amelyek biztosítják a
tehenek teljes termelési potenciáljának elérését. A VMS V310
nemcsak a tehenek vemhességvizsgálatát végzi el automatikusan,
hanem segítségével könnyen megtalálhatók a különböző szaporodásbiológiai zavarokban szenvedő és vetélt tehenek is. Használata
során megválaszolhatók a tejtermelő telepeken az olyan gyakran
felmerülő kérdések is, mint: beindult-e az ivarzási ciklus ellés után?
Valóban ivarzik a csendesen ivarzó tehén? Fennmaradó sárgatest
vagy petefészek ciszta miatt nem vemhesül az állat?
További nagy előnye még a rendszer alkalmazásának, hogy az
ilyen tehenek kezelésének eredményessége is láthatóvá válik a
DelPro Farm Management telepirányítási programjának
biomodellje, a DeLaval RePro segítségével.
A nem vemhes vagy szaporodási problémákkal küzdő tehenek
korai felismerése lehetővé teszi a tejtermelő gazdák és állatorvosok
számára, hogy hamarabb tegyék meg a szükséges intézkedéseket,
végezzék el a kezeléseket az állatokon.
A DeLaval komplett fejőrendszere, a VMS V310 fejőrobot a
DelPro telepirányítási rendszeren keresztül biztosítja az összes
információt a felhasználó számára, ami ahhoz szükséges, hogy a
gazdálkodó meghozhassa azokat a fontos döntéseket, amelyek
lehetővé teszik az állomány maximális hatékonyságának és
kapacitásának kihasználását úgy, hogy azzal egyidejűleg az
állatok jóléte is hosszú távon biztosítva van.

A VMS V310 robot
a munkánk
90%-át elvégzi.
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Hogyan hozható ki
a legjobb teljesítmény
az abroncsokból?
A mezőgazdasági vállalkozások hasonló kihívásokkal küzdenek, mindenki ugyanarra keresi a
megoldást: maximális üzemidő, maximális terméshozam, talajkímélő művelési eljárások,
mindezt kisebb működési költséggel. Az
egyre nagyobb teljesítményű és egyre nehezebb betakarítógépek ugyanakkor gyakran maguk idézik elő a
megoldásra váró problémákat – talajtömörítés, szállítókapacitás, szabálytalan közúti közlekedés.
A megfelelő abroncsválasztás a gazdaságos üzemeltetés
mellett a talajt is kíméli. A piacon elsőként a Michelin ajánlott
kisnyomású abroncsokat szántóföldi használatra, a talajkímélés érdekében. Ezek optimális légnyomása eltérhet a
gépkönyvben általánosan javasolttól. A Michelin Ultraflex
abroncsok a speciális, rendkívül rugalmas szerkezetnek köszönhetően jól bírják a légnyomás rendszeres változtatását,
ezáltal különböző útfelületeken használva is hosszú, kiváló
teljesítményre képesek. Megfelelő karbantartással a hagyományos abroncsokhoz viszonyítva akár ezer üzemórával is
hosszabb lehet az élettartamuk.
Kisnyomású abroncsnak nagyobb a terülése, a talajjal
érintkező felfekvési területe. Ennek eredményeként jobb a
kapaszkodó képesség és kisebb a kerékmegcsúszás százalékos értéke, ami kedvezően hat az üzemanyag-fogyasztásra –
akár 15 százalékos megtakarítást is el lehet érni a hagyományos abroncsokhoz képest. Átlagos használat mellett a
prémiumabroncs már az első évben visszahozza a magasabb
beszerzési ár többletköltségét, emellett a hosszú élettartama
alatt végig megbízható, nagy teljesítményt nyújt.
De hogyan hozható ki a legjobb teljesítmény a prémium-abroncsokból? Az első és legfontosabb kérdés a
légnyomás. A vérnyomáshoz hasonlóan itt sem jó sem a
túl alacsony, sem a túl magas érték. A maximális élettartam, teljesítmény, üzemanyag-megtakarítás, vagyis a
gazdaságos üzemeltetés végett érdemes az optimális
értéket beállítani és rendszeresen ellenőrizni. Ezt az
abroncs típusa mellett a használat, vagyis az adott munka-
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folyamat határozza meg. Az új abroncsokat, a
könnyebb szállításért és a billegést elkerülendő,
túlfújják. Ha ezen a nagy légnyomáson marad,
akkor szántóföldre már nem lesz megfelelő. Ezért
az első használatbavétel előtt javasolt az új abroncs
beállítását a munkavégzésnek megfelelő légnyomásra.
Érdemes megbízható, hitelesített mérőt használni.
A hosszú élettartam érdekében szintén fontos a forgatás,
hogy az abroncs szabályosan kopjon a használat során.
Gyakori, hogy a kerékösszetartás vagy az úthasználat miatt
az egyik oldala jobban kopik. Közúton az egyenetlenségek és
az út széle miatt a jobb oldal igénybevétele erősebb. Egyforma méretű abroncsokat, például rakodógépeken, érdemes
megcserélni a tengelyek között. Eltérő első és hátsó méretű
abroncs várható élettartamának felénél, javasolt az abroncsok cseréje egy-egy tengelyen.
A kisebb üzemi nyomású prémiumabroncs optimális talajvédelmet és nagyobb vonóerőt biztosít, így nyereségesebb
termesztés, jobb hozam érhető el. A hosszú élettartam és a
kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás pedig biztosítja a gazdaságos üzemeltetést.

Átlagos használat mellett a
prémiumabroncs már az első
évben visszahozza a magasabb
beszerzési ár többletköltségét

A piaci igényeknek megfelelően évről évre
nő azon termékek köre, amelynek célja a
szántóföldi kultúrák vad elleni védelme.
A különféle humánus megoldások köre
most újabbal bővült: áprilistól
TORNADO TITAN OPTIMUM vadháló is
elérhető.

A szántóföldi növénykultúrák vadvédelmének egyik
fontos megoldása a mechanikus vagy elektromos
megoldással kombinált kerítésrendszerek. Előnyei közé
sorolhatjuk a gyors és viszonylag egyszerű telepítést.

Mi szól a TORNADO TITAN
OPTIMUM vadháló mellett?
A TORNADO TITAN OPTIMUM egy innovatív, csúszásmentes csomóval készült kerítésfonat. Felhasználóbarát tulajdonságainak köszönhetően ideális helyettesítője, kiváltója a
tradicionális hurkolt, ponthegesztett és egyéb eljárásokkal gyártott vadhálóknak.

A TORNADO TITAN vadháló angol gyártmányú, prémiumkategóriát képvisel

Extrém igénybevételnek is ellenáll
Időjárásálló, háromszoros tűzihorgany bevonat

Csúszásmentes csomózás
2,0 mm átmérőjű nagy szakítószilárdságú horganyzott
acélhuzalból készült

5-6 m oszloptávolsággal telepíthető, kevesebb
oszlopozást igényel
20 év gyári garancia

Fej,-lábdrót 2,5 mm, vezérdrótot nem igényel
A vadháló 100 méteres tekercsben, azonban háromféle méretben, magasságban érhető el:
122 cm, 155 cm, 200 cm

A TORNADO TITAN Optimum kerítésfonatot a
mezőgazdasági területek, erdőfelújítások, csemetekertek vadkárelhárító kerítéseként ajánljuk.
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2.

MAGYARORSZÁGON
MINDEN
teleszkópos
rakodó Manitou!
Kevesen gondolták volna 30 éve,
hogy a teleszkópos rakodók a jövő
mezőgazdaságának eszközei, de
ma már a legtöbb
telepen sokrétűen
használják ezeket
a gépeket, hiszen
számos munkaterületen bevethetők,
miközben a gazdák
időt, energiát és
pénz spórolhatnak
a segítségükkel.

A cég terveiről és a géppiac várható
változásairól kérdezte az Agroinform.hu Jean Rouault-t, a Manitou
Group értékesítési és marketing
alelnökét.

Milyen évet zárt tavaly
a Manitou, és mit várnak
idén?

* A riport 2019 év végén,
még az új koronavírus
európai megjelenése előtt
készült. A közölt adatok, információk esetében kérjük,
ezt vegyék ﬁgyelembe.
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Nagyon jól zártuk az évet, kiemelkedő, tízszázalékos növekedést
tudhatunk magunkénak. Különösen
az év első fele hozott erős fellendülést. 2018-ban 1,9 milliárdos
forgalmat sikerült abszolválnunk,
2020-ban kétmilliárdot várunk, ami
történelmi rekord lesz a Manitounál.
Az elmúlt négy évben folyamatosan
növekedtünk, átlagosan 15 százalékokat, ami különösen a mezőgazdasági és az építőipari szekciónknak
köszönhető. Az építőiparon belül a
bérbeadás is kiemelt jelentőségű.

Büszkén
mondhatjuk,
hogy a világon minden
negyedik teleszkópos
rakodó a
Manitou márkanevet viseli,
tehát a piac
meghatározó
szereplői vagyunk.

Fotó: Mizsei Bernadett

Magyarországon melyik termékük a legnépszerűbb?

Mélyen hiszünk
az AXIÁL-ban
és a két cég közös jövőjében!

Jean
Rouault

A hétméteres rakodógépeinket, az
MLT 733-ast, 737-est és a 741-est keresték legtöbben. Kiváló gépek! A számsorból
az első azt mutatja, hogy hét méter magasságig érnek fel, a másik kettő az emelt
súlyra utal, vagyis ezek több, mint három,
illetve négy tonnát képesek magasba emelni. A gazdák főként szalmabálákat mozgatnak velük, illetve a takarmányt ezekkel
pakolják fel az etetőkocsikra, rakodják a
terményt, de kiválóan segítenek az istállók takarításában is. Ebből is látható,
hogy igen sokféle munka elvégzésére
alkalmasak, és különféle berendezésekkel, szerszámokkal láthatók el.
Ezek a gépek már megfelelnek a
mai elvárásoknak.
Hajtásrendszerük mechanikus,
hidrosztatikus vagy teljesen
fokozatmentes, műszerfaluk és kezelésük innovatív.
Kényelmes, biztonságos,
hangszigetelt kabinjukból
lényegesen jobb a kilátás a
munkaeszközre.

Gondolták volna, mikor megkezdték e szériák gyártását,
hogy ilyen komoly kereslet
lesz rájuk az agráriumban?
Ha húsz évvel, illetve Franciaországban
harminccal ezelőtt, azt mondtuk volna a
Manitounál egy gazdának, hogy ezek a teleszkópos rakodók a jövő eszközei, nagyon
meglepődött volna. Ám ma azt tapasztaljuk, hogy ők is elfogadták, sőt, nemcsak
elfogadták, hanem egyre többen igénybe is
veszik, használják ezeket a gépeket. Fontos
tudni róluk azt is, hogy két-háromszor gyorsabban dolgoznak, mint a homlokrakodós
traktorok. Ráadásul magasabbra is emelnek. Ez a két szempont pedig jelentősen
megnöveli a gazdaságok termelékenységét.

A Manitou termékei nem a
legolcsóbb kategóriába tartoznak. Miért érdemes mégis e
márkára voksolni?
Nekünk legfontosabb a minőség, hogy
gépeink a teljes élettartamukban megőrizzék értéküket. Jó minőségű gépeket
kell gyártanunk, amelyek megbízhatóbbak
a konkurencia termékeinél, és nagyobb
teljesítményükkel is kitűnnek a hidraulikus
gépek közül. Arra is figyelünk, hogy tartsák
értéküket a használt gépek.
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Számoljunk csak utána! Ha öt év múlva
értékesíti a gazda az újkori érték hatvan
százalékáért, akkor az ő költsége valójában csupán negyven százalék volt!
Ez a tényleges költség fog megjelenni
a könyvelésben. Ha kicsit nagyobb is
a használtgép beszerzési ára, a valós
költség kedvezőbb marad.
Még egy rendkívül fontos dolog, amit
eddig nem említettem: a fogyasztás is
fontos tényező! Motorjaink, konstrukcióink sokkal hatékonyabbak!

Az összehasonlító tesztekből
kiderült, hogy bizonyos modellekkel szemben 15 százalékos
az üzemanyag-megtakarítás.

Ez pénzben hatalmas megtakarítás a
gazdáknak!

Terveik közt szerepel különféle szolgáltatásaik előtérbe helyezése. Mely szolgáltatásokat érint ez, és miért
tartják mindezt fontosnak?
Egyre nagyobb súlyt helyezünk a precíziós gazdálkodás „hálózatba kapcsolt
gépeinek” szolgáltatására. Minden attól
függ, hogy mit szeretne a hozzánk
forduló ügyfél. Számos információval,
adattal tudjuk kiszolgálni, segítve gépparkját menedzselni, és láthatóvá teszszük, hogy ki mit csinál a tulajdonában
álló géppel, a teljes nap folyamán.
Ügyfeleink ennek köszönhetően ma már
könnyedén tudják követni például, hogy
mikor lesz a következő karbantartás,
vagy hogy hol tartózkodik pontosan a
gép. Hibaüzenetet is tudnak küldeni, ha a
gép elhagy egy meghatározott földrajzi
területet – ez pedig nagyban növeli a
biztonságot.
Előfordult egy német kereskedő partnerünkkel, hogy a telephelyéről több gépet
elloptak. A nyomkövetőnek köszönhetően Lengyelországban egy teherautón
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találták meg őket. Ebből is látszik, menynyire hasznos egy ilyen szolgáltatás!

A tervezésben hogy jelenik
meg az egyre jobban hódító
precíziós gazdálkodás?
A mi gépeinket elsősorban nem a termelés, hanem az anyagmozgatás területén
alkalmazzák, tehát jellemzően nem a
földeken dolgoznak – kivéve a szalmaés a szénabálák kezelését. Mérnökeink
folyamatosan dolgozva egyre több új
funkciót építenek be a gépeinkbe.
Olyan gépek előállítására törekszünk,
amelyek az automatikus anyagkezelés,
rakodás felé tartanak, jórészt kezelő nélkül képesek dolgozni. Teljesen elektromos
és hibrid gépeken is dolgozunk. Néhány
kiállításon már bemutattuk ezek prototípusait, és nemsokára a kínálatunkban
is lesz teljesen elektromos, illetve hibrid
gép is.

Mi várható a közeljövőben az
európai géppiacon?
Ezt rendkívül nehéz előre jelezni. Mindig
megjelennek új szereplők, felbukkannak
újabb és újabb innovációk, de tény, hogy
a piac három nagy szereplőre oszlik,
amelyek mellé újak nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak beférkőzni. Inkább

a három nagy cég között vannak mozgások, ezek az állandó szereplők.
A mi erősségünk az, hogy az elmúlt évtizedekben igen jó kereskedelmi hálózatot
sikerült kiépíteni. Kiváló a kapcsolatunk például az AXIÁL Kft-vel is. Velük
azért szeretünk együtt dolgozni, mert
náluk minden téren a szakértelem és a
korrektség dominál. Ez az, amit nehéz
másolni, és nehéz újraépíteni a bizalmat,
ha valaki egyszer elbukott.

Mikor kezdődött a kereskedelmi partneri kapcsolat a
Manitou és az A XIÁL között?
Több mint húsz éve kezdtünk az
AXIÁL-lal dolgozni, így elmondhatjuk,
hogy igen hosszú közös történet áll mögöttünk. Az AXIÁL igazán profi partner!
Nagyon szervizorientált, ami nyilván
annak is köszönhető, hogy valamikor alkatrész-kereskedelemmel kezdte. Sokkal
nagyobb súlyt kap náluk a szerviz, mint
más kereskedelmi cégeknél, ami nagyon
pozitív és biztató. Mélyen hiszünk az
AXIÁL-ban és a két cég közös jövőjében!

MIZSEI BERNADETT
újságíró, Agroinform.hu

Bár kevesebb szó esik tevékenységeink adminisztrációs hátteréről, ott is folyamatos a fejlesztés, a
szolgáltatások minőségi színvonalának növelése,
a rugalmasság és a hatékonyság érdekében. A
folyamatos fejlődéshez elengedhetetlen a kétoldalú kommunikáció, ezért új fórumon értékelhetik
munkánkat. A 2018-ban, digitális fejlesztési stratégiánk szerves részeként, elindult az e-munkalap.
Most fontos funkcióval bővült: lehetőség van a
szervizszolgáltatásunk értékelésére.

Célunk
a folyamatos
fejlődés
és fejlesztés

Hogyan legyünk még jobbak?
Az Önök visszajelzéseivel!

Mindössze két percet vesz
igénybe

Ehhez mindenképpen szükségünk
van partnereink visszajelzésére,
csak így lehet folyamatos a fejlődés. Fejlesztéseinket egyrészről a
piacon szerzett közel harmincéves
tapasztalat alapozza meg, illetve
mindig is nagy súlyt fektettünk
a piac és a partnerek igényeire,
elvárásaira. Mivel a modern világban egyre könnyebb kapcsolatot
tartani és véleményt nyilvánítani,
mi is szeretnénk haladni a korral. A
szokásos vevői elégedettség-méréseink mellett 2020 márciusában
elindult a szerviztevékenységünk
értékelését lehetővé tevő új
on-line felület. A felületet könnyen
elérheti: az e-munkalap kiállításáról szóló e-mailünk alján a linkre
kattintva máris az oldalon találja
magát!

Önöknek csupán öt kérdés, körülbelül két perc, nekünk azonban
fontos visszajelzés. Ezek a válaszok
segítenek hozzá minket például a
folyamatok esetleges felülvizsgálatához vagy ahhoz is, hogy javítsuk
kollégáink továbbképzését, szakmai
tudását és képességeit. Lehetőséget
biztosítunk bármilyen észrevétel küldésére is, hiszen a megfelelő szöveges mezőben hagyhat a kérdésektől
eltérő, más témába vágó üzenetet
is. A kapott válaszokat kiértékeljük
és figyelembe vesszük a további
működésünkben.

sorsolunk ki a kitöltők között! Az
első sorsolás május 29-én lesz, és
június 3-ig a nyerteseket e-mailen
értesítjük. Az aktuális negyedévi soroláson részt vesz a tárgyi
negyedévben leadott mindegyik
értékelés.
Miért fontos, hogy minél többen
értékeljék a munkánkat?
• A kapott visszacsatolások segítenek a mindennapi feladatok
rugalmasabb és hatékonyabb
ellátásában, továbbá a folyamataink színvonalának növelésében.

Grátisz – értékes ajándékok

• A visszajelzéseknek köszönhetően finomíthatjuk fejlesztési
irányvonalainkat.

A válaszokkal most nemcsak a
munkánkat segíti, hanem minden
negyedévben értékes ajándékokat

• Végső soron rugalmasabb, magasabb színvonalú szolgáltatással
támogathatjuk partnereinket.
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belépő a digitális
mezőgazdaságba
A helyspeciﬁkus növénytermesztés sokakat
vonzhat, de kérdés, hogyan is valósítható
meg a gyakorlatban, mi legyen az első
lépés, merre induljon az ember – egyáltalán indokolt-e ezzel foglalkozni az
ő területein.

V

antage gyűjtőnév alatt kínáljuk azokat a szolgáltatásokat, eszközöket, szoﬅ vereket, melyek hátteret adnak
a szakszerű helyspeciﬁ kus gazdálkodáshoz. Közülük most a
mAXI-MAP precíziós gazdálkodási szoﬅ verről írok.
A helyspeciﬁ kus növénytermesztés alapja a pontos, megalapozott információ, a táblák heterogenitásáról, a talaj víz- és
tápanyag-szolgáltató képességéről, ﬁ zikai tulajdonságairól,
domborzatáról, termőképességéről. Minden innen indul,
minden döntés erre épül. Az első lépés a rendszerezett adatgyűjtés, az adatok térképezése, hogy képet kapjanak területeik heterogenitásáról. Hosszú ideje léteznek erre szoﬅ veres
megoldások, ám ezek jellemzően valamilyen térinformatikai
szoﬅ ver leszármazottjai, és bár azoknál egyszerűbb a kezelésük, még mindig feltételeznek bizonyos szaktudást. Nem
utolsó sorban számít az is, hogy ezek a számítógépekre
telepített szoﬅ verek sokszor nem elérhetők távolból, másik
gépről. A legújabb verziók már sokkal inkább felhasználóbarátok. Internetes böngészővel elérhetők, biztonságosan,
felhőbe mentik az adatokat, amelyekhez bárhonnan hozzá
lehet férni. Jó példa a Trimble Ag egyedülállóan széles körű
kompatibilitású szoﬅ vere, amely sok gyártó (CLAAS, AGCO,
JD, CHNI, stb.) saját felhőjéből is képes automatikusan átvenni adatokat, így közös rendszerbe foglalható egy színes
géppark. De a sok funkció miatt, ez is bonyolultnak hathat.
Ezért fejlesztettük ki a mAXI-MAP nevű precíziós gazdálkodási szoﬅ vert. Egyértelműen azzal a céllal, hogy a lehető
legegyszerűbben biztosítsa a precíziós gazdálkodás adatainak térképezését, adjon képet a területek heterogenitásáról,
és kiegészítő adatokkal segítse a gazdálkodót a döntésben.
Ez szintén webes böngészőn keresztül elérhető alkalmazás,
így bármikor, bármilyen gépről hozzáférhet az adataihoz.
Az adatok – tábla határvonalak, AB egyenesek, zónatérképek, hozam és szemnedvesség, domborzat, tápanyag ellátottság – feltöltése szinte teljesen automatikus, mindössze
egy-két kattintás. Közben előnézetet is biztosít a varázsló
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felület, szükség
esetén szerkeszthető
az objektumok elnevezése. A feltöltött
adatokból automatikusan térképeket
készít a mAXI-MAP.
A térképek segítik az
adatok elemzését. A
szoﬅ ver térképező
modulja ráadásul
lehetővé teszi egy
nézetben több térkép
egymás mellé helyezését, megmutatja egy év
több hasonló adatait – például egymás
utáni évek hozamtérképeit –, vagy azonos
év azonos adatait, például a kukorica hozamait, különböző táblákról. Az elemzést segíti, hogy az egyes
évek színskálája külön is megjeleníthető, de a megnyitott
térképek lehetnek azonos színezésűek is – így abszolút
értékben könnyen összevethetők. (1. és 2. kép)
A szoﬅ ver része az opciós monitoring modul, amely időjárási
adatokkal, valamint műholdas gyűjtésből származó talajhőmérsékleti- és nedvesség-információkkal látja el a felhasználót. Emellett a növényzet vegetációs aktivitásáról, illetve
vízellátottságáról készült térképek is elérhetők itt. Az adatok
graﬁ kon formájában is feltüntethetők, így követni lehet az
egyes paraméterek változását jellemző trendeket is.
A helyspeciﬁ kus tápanyag-gazdálkodás terjedésének egyik
legnagyobb gátja, hogy a táblán belül valamennyi zónára

2. kép Több év
hozamának össz
ehasonlítása
a többablakos
térképi nézetb
en

la
-határvona
1. kép Tábla
őnézettel
feltöltése el

k csopor tos

külön-külön kell
megtervezni a
kijuttatandó tápanyagok
mennyiségét. A tervezett
hozamszint és a talaj laboradatainak ﬁ gyelembevételével ez rendkívül sok számítást
igényel. A mAXI-MAP harmadik, tervező modulja ezt a folyamatot egyszerűsíti le. A Vantage részeként a Trimble
Power Zone és mAXI-Hozam zónázási
megoldások megadják a vizsgált terület zónatérképét, és az egyes zónák
relatív vagy abszolút termőképességét.
Ezek feltölthetők a mAXI-MAP-be, és
egy varázsló felületet követve elkészíthetők a műtrágya-kijuttatási tervek.
A szokásos műtrágyamennyiséget a
relatív vagy abszolút termőképességgel arányosan lehet diﬀerenciálni. A
rendszer segít ennek automatikus átszámításában. A szükséges adatok betáplálását követően képes arra is, hogy
elismert hazai szaktanácsadó útmutatásait alkalmazza a zónákra. Majd, az
így meghatározott hatóanyag-szükség-

letet automatikusan átszámolja
a felhasználó által választott
műtrágyákból szükséges menynyiségekre. Ezt természetesen
több műtrágyázási ütemre
(alaptrágyázás, fejtrágyázás) és azokon belül
is többféle műtrágyára
képes elvégezni. Igazán
hatékonnyá az teszi a
mAXI-MAP tervezési mo3. kép Tápanyag-kijuttatás tervezése
dulját, hogy az egész folyamat a mAXI-MAP tervező moduljában
nemcsak egy-egy táblán, hanem
tetszőlegesen összeállított
táblacsoportokon is lefuttatható.
Lehetőséget ad az adatok rendszereA rendszer automatikusan ellenőrzi,
zett gyűjtésére és térképi elemzésére,
hogy az ehhez szükséges adatok –
hasznos kiegészítő információkat ad az
zónatérkép, szaktanács – rendelkezésre
agronómiai döntésekhez és egyszerűvé
állnak-e a választott táblákhoz. Időközteszi a tápanyag kijuttatási tervek kében a felhasználó szükség esetén felülszítését, miközben – a szaktanácsadó
bírálhatja az eredeti terveket. A tervező
rendszer révén – a szakszerűségből
felületen graﬁ kusan látható a készülő
sem enged.
terv, de annak számai táblázatban is
megjelennek – az egyes műtrágyák terHa helyspeciﬁ kusan gazdálkodna,
vezett mennyisége, illetve összesített
válassza a szakszerű utat! Válaszmennyisége zónánként, vagy az egész
sza a Vantage megoldásait, köztük
táblára vetítve. Az elkészült kijuttatási
a mAXI-MAP szoﬅ verünket.
tervek a leggyakoribb kijuttatás-vezérlő rendszerekkel kompatibilis formátumban letölthetők. (3. kép)

Úgy gondoljuk, hogy
a mAXI-MAP egyszerűen kezelhető, de
hatékony eszköze lehet
mindenkinek, aki el akar
indulni a helyspeciﬁkus
növénytermesztés útján.

MESTERHÁZI PÉTER ÁKOS
precíziós gazdálkodási csoportvezető
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Kép: Kaszás Gergely

AGRÁRGÉPSHOW-DÍJAS
KÖZPONTI WALTERSCHEID ZSÍRZÓRENDSZER
A mezőgazdasági hajtástechnikában fontos a teljesítményközlő
kardántengelyek karbantartása. A Walterscheid új, az AgrárgépShow
pályázatán PRÉMIUM Elismerő Oklevélben részesített központi
zsírzórendszerével egyszerűbb, mint valaha!

ELENGEDHETETLEN A
SZEZONÁLIS KARBANTARTÁS

a felesleges kenőanyag szétszóródott a
környezetben.

Zsírozni különböző időszakonként (kardánkialakítástól, illetve technikától függően),
különböző helyeken (jellemzően: kardánkeresztek, proﬁlcső, burkolat-csapágyazások)
és különböző mennyiségekkel (keresztek 15 g,
proﬁlcső 7,5 g, burkolat-csapágyazás 6 g) kell.

A WALTERSCHEID KÖZPONTI
ZSÍRZÓ RENDSZERE

Probléma, hogy a kardán zsírzópontjai
nagyon gyakran nehezen hozzáférhetők
(kardánok a gép belsejében, szűk hely,
burkolatok, eltakaró elemek, stb.), ezért
elmarad, vagy rendszertelenné válik a
karbantartás.
Ezért a gyártók többféle „központi zsírzórendszernek” elnevezett műszaki megoldást fejlesztettek ki, de eddig a rendelkezésre álló legtökéletesebb módszer sem
tudta kezelni a különböző zsírzási menynyiségek problémáját. Minden zsírzási hely
közel azonos mennyiségű zsírt kapott, azaz
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Ezt a problémát felismerve, a hajtáselemek
vezető gyártója, a német Walterscheid
GmbH, a Baier & Köppel GmbH-val (Beka),
az ipari és mezőgazdasági zsírzórendszerek
specialistájával közösen, progresszív zsírelosztóval vezérelt, szabályozott, központi
zsírzórendszert fejlesztett ki.
A rendszer egyszerre tudja kielégíteni az
egy időben, különböző helyekre, különböző mennyiségben kijuttatott kenőanyag
iránti igényt. Jelenleg két darab standard kardánkeresztes, hagyományos öt
zsírzópontos (két kardánkereszt, proﬁ lcső,
két burkolat-csapágyazás) kardánhoz
alkalmas, de fejlesztési cél a zsírzási
pontok számának a növelése, például
túlterhelés-gátlók (kardánra szerelt sza-

badonfutó, csillagracsni, automatikusan
leoldó nyomatékhatároló), vagy a több
zsírzási pontú és gyakoribb karbantartást is igénylő nagy hajlásszögű csuklók
kiszolgálására.
Az alapfunkciós megoldás, neves mezőgazdasági gépgyártók bevonásával, jelenleg a
gyakorlati tesztek fázisában van. A zsírzórendszer szabadalmi védelmének bejegyzése jelenleg is tart. A széria bevezetése
2020. végére várható.

MŰSZAKI LEÍRÁS
A kardántengely előírt időszakos karbantartási ciklusa szerint (Walterscheid
gyártmányoké jellemzően 100, illetve
250 üzemóra) a kardáncsukló közelébe
pozícionált egyetlen zsírzási pontra kell
szokványos zsírzóval csatlakozni, és a
kardán kezelési könyvében előírt menynyiségű, jellemzően 57 gramm kenőzsírt
bepumpálni.

A zsírzási pont könnyen elérhető, nem kell burkolatokat leszerelni, fedeleket eltávolítani, vagy
akrobata mutatvánnyal keresgélni a keresztekbe integrált zsírzókat.
A kardánba préselt kenőzsír a zsírzógombon keresztül közvetlenül a kardán hengeres
zsírelosztójába kerül, amelyben a megnövekedett nyomás hatására elmozdulnak az elosztó
záródugattyúi (3 db), és nyitják vagy zárják az
összesen hat irányú kenőanyag-utakat (minden
pillanatban 3 db nyitva, illetve 3 db zárva), azaz
egyszerre három-három különböző irányban
engedik át az adott zsírzási pontra előírt kenőanyag mennyiséget.
Jelenleg a kardánkeresztek és a burkolati
csapágyhelyek egy-egy dugattyúállásban
kapnak kenőanyagot, míg a proﬁlcső kettőben.
A kenőanyag a kardán proﬁlcsövébe integrált
zsírvezetékeken keresztül jut el a megfelelő
helyekre.

A MEGOLDÁS ELŐNYEI
☑

Megszűnik a „túlkenésből” (zsírzási pontok különböző zsírigénye) adódó
kenőanyag pazarlás, csökken a környezeti terhelés.

☑

Jelentősen, közel az ötödére csökken a karbantartás munkaideje.

☑

Az összes kenési pontra, megfelelő mennyiségben és megfelelő időszakonként, biztosan eljutó kenőanyag jelentősen növeli a kardántengely
élettartamát.

☑

A ráfordított idő, a zsírmennyiség és élettartam pozitív változásai
egyértelműen növelik a hatékonyságot és csökkentik a költségeket.

Forrás: Walterscheid

EGY HELYRŐL
MINDENT
Központi zsírzási hely
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HOZZÁVALÓK
(4 ADAG)

A BAGETTHEZ:
2,5 dl víz
7 g szárított élesztő
40 dkg kenyérliszt (BL80)
1 csapott evőkanál cukor
1 teáskanál só
1 evőkanál napraforgó olaj
mangalica zsír
kukoricaliszt

A TETEJÉRE:
1 g mák
1 teáskanál szezámmag
1 tojásfehérje
1 evőkanál víz

ELKÉSZÍTÉSE
A tészta elkészítéséhez összekeverjük
a langyos vizet és az élesztőt, majd
hozzáadjuk a lisztet, a cukrot, a sót és
az olajat. A masszát addig keverjük,
míg össze nem áll a tészta. A kerek
cipóformát egy nagy, kiolajozott tálba
tesszük, egyszer megfordítjuk benne,
hogy alul-felül be legyen kenve, és
letakarva hagyjuk kb. 2 órán keresztül
megkelni. Ha már a duplájára megnőtt,
ellenőrizzük, hogy biztosan eleget pihent-e: az ujjunkat a tésztába nyomjuk
és ha nem ugrik vissza, hanem ott
marad a nyoma, akkor kész van.

alakúra nyújtjuk. Jó szorosan feltekerjük, hengert formázunk belőlük, majd
rátesszük a zsírral vékonyan megkent
és kukoricaliszttel megszórt tepsire.
A bagetteken fél centi mély, ferde
vágásokat ejtünk és megkenjük hideg
vízzel. Meleg helyen még egy órát
kelesztjük, hogy ismét a duplájára
dagadjon.
Végül megkenjük az 1 evőkanál
hideg vízzel felvert tojásfehérjével,
megszórjuk a magokkal és a sütőbe
toljuk. 190 fokon készre sütjük. Friss
és ropogós!

A tésztát kiborítjuk egy enyhén lisztezett deszkára, kettévágjuk és téglalap

NEHÉZSÉG:

NEHÉZ
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PERMETEZŐGÉPEK
FELÜLVIZSGÁLATA
Permetezőgépek
műszaki felülvizsgálatára jelentkezés
és a gép
felkészítése
a vizsgálatra

A 43/2010 kormányrendelet értelmében
a használatban lévő növényvédő gépeket
műszaki felülvizsgálat alá kell vonni, mely
érvényessége 3 évre szól!

MI AZ ELSŐ TEENDŐJE?
Jelentkezni először akkor kell mielőtt a permetezőgép
betöltené az 5. évét, ami a permetezőgép kiszámlázásának
napjától indul. A műszaki érvényesség 3 évre szól.
Hol? Az AXIÁL Kﬅ. honlapján:
https://www.axial.hu/permetezogep-felulvizsgalat

FONTOS!
A jelentkezéshez rendelkeznie kell FELÍR számmal!
A felülvizsgálatot csak abban az esetben lehet
elkezdeni, ha a gépet előzetesen felkészíti.

A FELKÉSZÍTÉS MENETE:
1.

2.

Tisztítsa le
a permetezőgépet!

• Ehhez elsődlegesen ürítse le a

Szemrevételezéssel
ellenőrizze
a gépet!

• Alvázszám/azonosítótábla megléte,

•

tartályt,
majd alaposan mossa át tiszta
vízzel és

olvashatósága alapvető fontosságú.
Amennyiben nem található meg az
azonosítótábla abban az esetben
a regisztráció során a megjegyzés
rovatban ezt mindenképp jelezni
kell. Alvázszámtábla hiányában egy
sorszámozott azonosítótáblát
szerelünk fel a gépre.

• Tartályok: épsége

Kérdés esetén a
területileg illetékes
ügyfélkapcsolati
vezetők segítségét
vegye igénybe!

nem eresztenek és nem csepegnek,
megfelelően tisztítottak mind
kívül mind belül! A rajta lévő
csapok épek, működtethetőek és
szivárgásmentesek.
A gépre erősített tiszta vizes
kézmosó tartály kötelező elem.

• A szűrők meglétére, épségére és

tisztaságára is oda kell figyelni.
Amennyiben szükséges tisztítsa ki,
vagy cserélje le!

• permetezze ki a kezelt területre.
• Majd oldószer segítségével mossa

A növényvédő gép külső lemosását is
végezze el.

• A kardán védőburkolatának meg

• A kezelőberendezések

• A szakaszoló berendezés

• Ellenőrizzük a szórókeretet!

át ismételten a tartályt, csöveket,
fúvókákat!

kell lennie ép állapotban, és mindkét
oldalon rögzíthető legyen.
szivárgásmentes, és működőképes
legyen.

• Nyomásmérő berendezések

esetében legalább egy működőképes
és leolvasható nyomásmérő
órának kell lennie a gépen, ha nem
nyomásmérő szenzorral van ellátva.

• Permetező tartályszintjelző helyes

működése és leolvashatósága elvárt
követelmény.

• A szivattyú szivárgásmentessége,
egyenletes működése.

• Fontos a kevertető rendszer

megléte és megfelelő működése.

• A tömlők és vezetékek nem

lehetnek kidörzsölődve, kikopva vagy
megtörve, munkavégzés közben sem
szivároghatnak.

működőképesek és leolvashatóak
legyenek, feladatukat lássák el!
A szórókeretnek szimmetrikusnak,
magasságban állíthatónak és
megfelelően rögzíthetőnek kell
lennie, minimális kitéréssel és
megfelelő csillapítással, továbbá
elegendő szakasszal ellátott kell
legyen!

• Vizsgáljuk meg a fúvókákat/
szóróegységeket.

• Csepegésgátló megléte és

megfelelő működése fontos
szempont.
A fúvókáknak egységesnek,
csepegésmentesnek, tisztának
és munkavégzésre alkalmas
állapotúnak kell lennie!

Tisztelt Partnerünk!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a permetezőgép felülvizsgálat a koronavírus helyzet miatt jelenleg szünetel, azonban a regisztrációkat/jelentkezéseket
fogadjuk. Amennyiben rendeződnek a vírushelyzettel kapcsolatos dolgok, informáljuk a gazdálkodókat a vizsgálat menetéről, időpontjáról, helyszínéről.
Megértésüket köszönjük!

